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Sak 36/15

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING . REVIDERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
09lr2sl

Arkiv: 200

Saksnr.: Utvatg
28115 Steigen formannskap
36115 Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.2015
18.06.201s

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i kommunens reglement for
finansforvalt ritrg.

2. Endringene frr virking fra vedtaksdato.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.06.2015 sak 28/15

Behandling:

Endring fra administrasjonen satt fram i møtet:
<<Pkt. 2: Endringene für virkning fra 1. juli.>

Vedtak:

Enstemmig som innstilling med endringsforslag fra administrasjonen.

Vedtaket lyder da slik:
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i kommunens reglement for

finansforvaltning.

2. Endringene für virking fra 1. juli.

Saksutredning:

Ifølge forskrift om kommuners og fulkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal-
og regionaldepartementet 9. juni 2009 q kommunene pålagt àinnføre reglement for
finansforvaltning.
Steigen kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2010. Etter
forskriftenes $ 2 skal finansreglernentet vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og

folkestingsperiode.
Formålet med reglementet er å sikre en forsvarlig økonomiforvaltning med lav risiko oghøy
likviditet. Både forvaltningen av kommunens likvide midler og kommunens gjeld er omfattet
av reglernentet. Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra âta
vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning.
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Sak 36/L5

Det skal i kommunen være kunnskap om finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig
for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med sitt finansreglement. Dette gjelder
også når kommunen kjøpu finansforvaltningstjenester fra andre.

Rådmannen har gått gjennom dagens reglement og finner at dette i all hovedsak er dekkende
og i samsvar med forskriftene om finansforvaltning. De endringer som foreslås er
hovedsakelig grunnet hensiktsmessighet. I tillegg er det som nevnt et krav om at reglementet
skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.

I henhold til forskriftenes $ 5 skal kommunestyret påse at uavhengig instans med kunnskap
om finansforvaltning vurderer om finansreglementet legger raÍrmer for en finansforvaltning
som er i tråd med kommunelovens regler og forskriftene. Vurderingen skal skje før
reglementet vedtas i kommunestyret.
Salten kommunerevisjon har gjennomgått de foreslåtte endringer i finansreglementet og har
ingen innvendinger til disse.

Vedlegg:
Forslag til nytt finansreglement (endringer med rød tekst)
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I. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE

1.1 Formålet med reglementet

Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning som skal sikre en

forsvarlig økonomiforvaltning med lav finansiell risiko og høy likviditet slik at kommunen
kan dekke sine løpende betalingsforpliktelser.

1.2 Hvem reglementet gielder for
Reglementet g'elder for Steigen kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 1l og interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven $ 27.

1.3 tr'orvaltningstyper

Reglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plassering av
midler) og passiva (gjeldsporteføljen). Gjennom dette finansreglementet er det fastsatt
målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for:

. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

. Forvaltning av kommunens gleldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

2. HJEMMEL OG GYLDIGHET

2.l lljemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, $ 52

. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av
Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni 2009

2.2 Gyldighet
Reglementet trer i kraft fra og med l. juli 2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i
hver kommunestyreperiode.

Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet
potitisk organ har vedtatt for Steigen kommunes finansforvaltning.

3. FORMÅLET MED KOMMT]NENS F'INANSF'ORVALTNING
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sik¡e en rimelig avkastning samt stabile og
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

. Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkettigheter) til å dekke
løpende forpliktelser.

. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning
innenfor definerte krav til likviditet og risiko.

. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i
1ånekostnader.

r Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til
akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggerer et best mulig

denestetilbud.
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4. GENERELLE RÁ.MMER OG BEGRENSNINGER
. Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til

tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte hnansielle instrumenter for hver av
de tre forvaltningstypene som er angitt i punkt I .3.

. Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.

r Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen,
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen
en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som
prinsipielle.

. Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer
og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen
utøves forsvarlig.

. Det tilligger rådmannen å inngå avl.al.er i overensstemmelse med dette reglementet.

. Finansielle instrumenter og produkter som ikke eksplisitt er tillatt brukt gjennom dette
reglementet kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

5. FORYALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET
F'OR DRIF'TSF'OR}IÅL

5.1 Definisjon og begrensninger
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål omfatter:

. Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter

. Midler på disposisjonsfond og ubundet investeringsfond

. Ubrukte øremerkede drifts- og investeringstilskudd

. Midler på selvkostfond

. Midler på bundne fond hvor det er krav om at midlene skal være disponible

. Ubrukte lånemidler

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell
risiko og høy likviditet. Rådmannen gis fullmakt til å plassere slike midler i bankinnskudd og
pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner.

<t
driftsmidler

@KommunensdriftSlikviditetskalsomhovedregelplasseresikommunens
hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker med
forvaltningskapital på over 25 milliarder kroner.

5.3 Plassering av likviditet utover 3 måneders driftsmidler
Ledig likviditet utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de
nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslin¡er:

5.3.1 Innskuddibank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
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b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn l0 millioner koner

5.3.2 Andeler i pengemarkedsþnd

For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:
a) Midler kan kun plasseres i "pengemarkedsfond med lav risiko" slik det er definert i

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassif,rsering av
rentefond punkt 2.1.1.

b) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og
som er e+d
foreninq

c) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene
skal alltid være tilgjengelige i løpet av Ë dager.

d) Det kan ikke plasseres mer enn 20 millioner kroner i et enkelt pengemarkedsfond.

5.4 Felles plasserings begrensninger
Kommunens samlede innskudd i en bank/kredittinstitusjon (inklusive direkte eie av

I verdipapirer utstedt eller garantert av institusjonen) skal ikke overstige l2-o/o av institusjonens
forvaltningskapital.

Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 70 %;o av fondets
forvaltningskapital.

6. F'ORVALTNING AV LANGSIKTIGE F'INANSIELLE AKTIVA
Langsiktige finansielle aktiva er midler utover det som regnes som "ledige likvider og andre
midler beregnet til driftsformål", jf. punkt 5 over. Langsiktige finansielle aktiva er midler som
ut fra kommunens økonomiske situasjon anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont
med noe mindre fokus på kortsiktige markedssvingninger.

Ved plassering i langsiktige finansielle aktiva kan en noe høyere finansiell risiko og lavere
likviditet godtas i bytte mot muligheten for høyere avkastning på lang sikt. Langsiktige
finansielle aktiva kan ikke forvaltes slik at det tas vesentlig hnansiell risiko.

Reglene for regnskapsføingav f,rnansielle eiendeler innebærer at verdiendringer i mange
tilfeller skal regnskapsføres i det året de oppstår. For å unngå at forvaltningen av langsiktige
midler skal ha budsjettmessige effekter og påvirke kommunens tjenesteproduksjon på kort
sikt skal det settes av fondsmidler som buffer for å skjerme tjenesteproduksjonen ved
eventuelle tap på finansielle aktiva.

Detaljerte retningslinjer for forvaltning av langsiktige finansielle aktiva må fastsettes av
kommunestyret når slik forvaltning av slike midler blir aktuelt for Steigen kommune.

7. FORVALTNING AV GJELDSPORTEF'ØLJE OG ØVRIGE
FINANSIERINGSAVTALER

7.1 Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen fullmakt til å gjennomføre
låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene, og for øvrig forvalte kommunale innlån etter

Msrl(nad [Sl]: Knvet om aerkjent
institusjon/finæskonsem blir veldig difu st.
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de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i
Kommunelovens $ 50 om låneopptak. Rådmannens fullmakt innebærer også fullmakt til
opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gield. Kommunens gjeldsbrev skal
undertegnes av ordfører.

7.2 Y alg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private f,rnansinstitusjoner, samt i livselskaper
Finansiering kan også skje gjennom hnansiell leasing og behandles som lån.

7.3 Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett,
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4 Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt
innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne
reglen ved låneopptak i statsbank (for eksempel etableringslån i Husbanken).

7.5 Rentebinding
Av hensyn til forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader skal forvaltningen legges opp i
henhold til følgende:

a) Gjeldsporteføljen skal ha en fastrentçandel på minimum25 Yo.

b) Ref,rnansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunktene for
renteregulering/forfal l.

c) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til en
hver tid være mellom I og 5 år.

etc) av fastrentelån skal regnskapsmessige konsekvenser vurderes.

7.6 Størrelse på enkeltlån
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:

a) Låneporteføljen skal bestå av et mindre antall lån, men likevel slik at
refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.

b) Under ellers like forhold skal kommunen fordele låneopptakene på flere långivere.

8. RAPPORTERING

8.1 Rapportering om likviditetsforvaltningen
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og 31 . august rapportere
om status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformåI. I
tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen
gjennom året og status ved utgangen av äret.

Rapporten skal angi følgende:
. Sammensetninq av aktiva

' Markedsverdi samlet og fordelt på de ulike typer aktiva.
. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. Referanseindeks er STIX.
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Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
Rådmannens bcskrivelse og lurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
rammene i finansreglementet.

8.2 Rapportering om gieldsforvaltningen
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og 31. august rapportere
om status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til
kommunestyret om utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporten skal angi følgende:
. Opptak av nye lån og avtaler om finansiell leasing.
¡ Konvertering av eldre lån.
r Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på ulike låneinstrumenter.
. Løpetid for lån og gjennomsniltlig rentebinding.
. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser. Referanseindeks er 3

måneders NIBOR.
. Rådmannens kommentarer knyttet til gjenværende rentebinding og rentebetingelser,

forestående finansierings-/refinansieringsbehov, endring i risikoeksponering og
vesentlige markedsendringer.

. Rådmannens besk¡ivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
rammene i finansreglementet.

9. KVALITETSSIKRING OG HÅNDTERING AV AVVIK

9.1 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å påse at en uavhengig instans med kunnskap om
hnansforvaltning vurderer om flrnansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som
er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal
kommunestyret påse at en uavhengig instans med kunnskap om hnansforvaltning vurderer
rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutinene for å avdekke avvik fra
finansreglementet.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom
kommunerevisjonen.

9.2 llåndtering av awik
Finansreglementet er utformet slik at det skal kunne utøves både i gode og dårlige tider.
Dersom det likevel skulle oppstå en situasjon der finansforvaltningen bryter de rammer og
begrensninger som er fastsatt i finansreglementet skal følgende rutiner følges:

. Rådmannen skal orientere kommunestyret om et oppstått awik så snart som mulig.
Det skal samtidig redegjøres for årsakene til avviket og hvilken risiko avviket
innebærer.

. Rådmannen skal foreslå, og kommunestyret skal vedta, tiltak for å korrigere for
awiket.
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Sak 37115

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
151425

Arkiv: 200

Saksnr.:
39115

37 /15

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.2015
18.06.2015

Forslag til vedtak:

Kommunestyret godtar det framlagte forslag til administrative rutiner for finansforvaltningen i
Steigen kommune.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.06.2015 sak 39/15

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

Saksutredning:
I henhold til forskrift om kommuners og fulkeskommuners finansforvaltning, $ 8, skal det

etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med

finansreglementet, gjeldende lover og finansforskriften, og at finansforvaltningen er gjenstand

for betryggende kontroll. Det skal derfor etableres rutiner for vurdering og håndtering av

finansiell risiko, og rutiner for å avdekke awik fra finansreglementet.

Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer

rutinene.

Kommunestyret skal videre påse at slike rutiner er etablert og etterleves.

Administrasjonen har laget forslag til slike rutiner. Forslaget følger som vedlegg til denne

saken.

Forslag til administrative rutiner har vært forelagt Salten kommunerevisjon, som ikke har

innvendinger til forslaget. Uttalelsen fra Salten kommunerevisjon følger vedlagt saken.

Vedlegg:
Rapport fra Salten kommunerevisjon datert 29.05.2015
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Steigen kommune - Administrative rutiner for finansforvaltningen

1. Formål
Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen og oppfølgingen er ihht.
lov og forskrift og Steigen kommunes reglement for finansforvaltning.

2. Omfang
Rutinene gjelder for kommunens medarbeidere som arbeider med innlan og forvaltning av
kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler, de som følger opp at kommunen har
likviditet til å betale sine forpliktelser ved forfall, kommunens hovedbankavtale og eventuelle
plasseringer av ledig likviditet, samt dem som følger opp forvaltningen av kommunens
langsiktige finansielle aktiva.

3. Ansvar/myndighet
Ansvar og myndighet for ajourhold av disse rutinene tilligger rådmannen. Ved eventuelle
fremtidige endringer i finansreglementet skal rådmannen påse at rutiner for finansforvaltningen
blir ajourført på de områder hvor det anses nødvendig.

Rådmannen er fortløpende ansvarlig for at det i kommunen til enhver tid er kunnskap om
finansforvaltning som er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd
med sitt finansreglement.

Dersom rådmannens vurdering er at kommunen på et tidspunkt ikke innehar kunnskap som er i
overensstemmelse med finansreglements rammer, plikter rådmannen å redusere kompleksiteten i
kommunens finansforvaltning til et nivå som tilsvarer kommunens kunnskapsnivå.

Kompetansekravet gjelder også når kommunen kjøper forvaltningstjenester.

4. Finansiell risikovurdering
Porteføljenes risiko måles i forhold til gitte risikorammer i finansreglementet.

Risiko vurderes av økonomisjef og kommenteres i finansrapporteringen.

5. Finanstransaksjoner
Alle finanstransaksjoner gjort under rådmannens fullmakter skal dokumenteres.
Awik fra finansreglønentet eller fullmakter rapporteres uten opphold til rådmannen.

Regnskapsmessig skal alle finansielle eiendeler og forpliktelser føres i samsvar med KRS 11.

6. Finansrapportering
Det skal rapporteres til kommunestyret i henhold til finansreglement og forskrift.
Rådmannen har ansvar for rapporteringen, og at denne er i overensstemmelse med
finansreglement og finansforskrift. Eventuelle awik må følges opp fortløpende og meldes.
Økonomisjefen skal kontrollere at finansrapporteringen er i henhold til finansreglementet og
finansforskriften.

Alle awik skal meldes til rådmannen uten opphold.

2



Steigen kommune - Administrative rutiner for finansforvaltningen

7. Bruk av fÌnansielle instrumenter
Finansreglementet definerer hvilke finansielle instrumenter som kan nyttes i finansforvaltningen.
Nye finansielle instrumenter som finansforvaltningen ønsker å nytte seg av, må innarbeides i
linansreglementet o g godkj erures av kommunestyret.
Om det skulle være tvil om et finansielt instrument er innenfor finansreglement og
finansforskrift, skal dette utredes og framlegges rådmannen for godkjenning.

Ved bruk av finansielle instrumenter for sikring, skal følgende sikringsdokumentasjon f,4les ut:

Sikringsdokumentas j on:

Formålet med sikringen

Hvilken type risiko som skal sikres
Hvorvidt det er kontantstrømsikring eller
verdisikring

Hvilket sikrinesobiekt(er) som skal sikres

Hvilket sikringsinstrument som skal anvendes

S ikrings e ffektiviteten

Ved endringer i finansielle instrumenter skal regnskapsmessige konsekvenser vurderes før
eventuelle endringer skjer.

8. Bruk av forvalter
Rådmannen har ansvar for risikostyring og intemkontroll også der deler av virksomheten er
utkontrahert gjennom forvalteravtaler. Det skal i hvert tilfelle foreligge en skriftlig avtale som
sikrer at rådmannen gis rette til innsyn i og kontroll med slik virksomhet.

F orv alter avtal en b ør inneho I d e :
. Tydeliginvesteringsmandat
o Bestemmelser som sikrer kommunens innsynsrett
o Bestemmelser om periodisk rapportering
o Bestemmelser som til enhver tid gir kommunen rett til å instruere forvalter mht.

utførelsen av oppdraget
o Bestemmelser som sikrer at kommunen ensidig kan kreve endring av mandatet og

rapporteringskravene som er stilt til forvalter
o Bestemmelser som sikrer kommunen rett til å heve avtalen ved evt. brudd på mandatet

eller når oppdraget for øvng er utført på en lite tilfredsstillende måte.

Ved bruk av forvalter skal det utføres en gjennomgang av forvalterrapport, herunder:

o Sjekke risikorammer og risikovekting
o Kort gjennomgang av makroøkonomiske rapporter mht risikovekting
o Vurdere forvalter og mandatet på bakgrunn av resultater

a
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SAI/TEN
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Steigen kommunestyre

Deres ref, Vår ref.: 1310 E6/paa Dato: 29. mai2015

UAVH ENGIG ATTESTASJONSRAPPORT OM REG LE MENT FOR KOM MU NE NS

FINANSFORVALTNING

Vi har gjennomgått forslag til Steigen kommunes reglement for finansforvaltningen som skal tre
i kraft fra og med 0L.07.20L5.
Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i

samsvar med kommuneloven 5 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni 2009.

Vår oppgave er i henhold til I 5 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning, som uavhengig instans å vurdere kommunens regler for finansforvaltningen.
Vi har utført vån arbeid i samsvar med ISAE 3000 - "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon

eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Denne standarden krever at vi

planlegger og gjennomfører kontrollhandlinger for å kunne avgi en uttalelse med høy, men ikke

absolutt sikkerhet for at det ikke foreligger vesentlige feil eller mangler ved kommunens regler

for finansforvaltningen.

Vår vurdering er basert på følgende kontrollhandlinger:
L. Med utgangspunkt i kommuneloven 5 52 tredje ledd har vi kontrollert at lovens

bestemmelser er innarbeidet i kommunens reglement for finansforvaltningen, herunder at
reglementet:
. glør det mulig for kommunen å oppnå en tilfredsstillende avkastning gjennom

forvaltningen
o ikke tillater en forvaltning som medfører vesentlig finansiell risiko for kommunen
o har bestemmelser om at forvaltningen må ta hensyn til at kommunen skal ha midler til å

dekke sine forpliktelser ved forfall

2. Med utgangspunkt i I 4 iforskrift om kommuners og folkeskommuners finansforvaltning
har vi kontrollert at reglementets innhold tilfredsstiller forskriftens krav, herunder at det

omfatter forvaltningen av:
o ledig likviditet
o langsiktige finansielle aktiva
o gjeldsporteføljen og øvtage finansieringsavtaler

Salten kommunerevisjon IKS www.salten-revision.no Org. nr.: 986 655 271 MVA E-post: post@salten-revision.no

Hovedkontor Fauske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 140, 8201 Fauske
Torggata ',l0, 2 etg
75 61 03 80
75 61 03 89

Avdeling Bodø
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 429, 8001 Bodø
Posthusgården, Hevnegata 9
75 6'1 03 90
75 61 03 98
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3. Med utgangspunkt i I3 i forskrift om kommuners og fylkeskomrnuners finansforvaltning
har vi kontrollert at forskriftens bestemmelser om rammer for finansforvaltningen er
tilfredsstillende ivaretatt i reglementet.

Vi mener at
o våre kontrollhandlinger gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse
¡ det fremlagte reglementet for finansforvaltningen tilfredsstiller kommunelovens og

forskriftens krav

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til
kommunens informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

P* *u, ã=^d,e---
Pef Rsbjørn Andersen
Oppdra gsansva rl ig revisor
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NYE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STEIGEN
KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kurt H. Kaspersen
ts/393

Arkiv:252

Saksnr.:
38i 1s

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
18.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar rådmannen sitt forslag til nye retningslinjer for startlån.
Retningslinjene gjelder lån som opptas fra Husbanken for videre utlån til personer med
langvarige boligfinansieringsproblemer. Tidligere retningslinj er fra20l0 settes ut av kraft.

Saksutredning:
Saken gjelder nye retningslinjer for tildeling av startlån fra Husbanken. Gjeldende
retningslinjer ble vedtatt i 2010, og er ikke oppdatert i hht ny <<Forskrift om startlån fra
Husbankeu FOR-20 I 4-03 -12-27 3 .

Bakgrunn:
Husbankens startlånordning skal være et til bud om finansiering til boligformål som det
vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner. Kommunen forvalter ordningen ved at

det tas opp lån i Husbanken for videre utlån. Husbanken anbefaler at kommunene utarbeider
egne retningslinj er med utgangspunkt i gitte forskrifter/retningslinj er.

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving, og skal bidra til at personer med langvange
boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig, og beholde den. Det skal videre
vurderes om søker har benyttet mulighetene for sparing til egenkapital. LånesøI<nader
behandles av en egen lånenemnd med representasjon fra rådmannen og NAV.

Yurdering:
De nye retningslinjene er oppdatert, og i tråd med føringer som er gitt av Husbanken for
startlån.

Vedlegg: Retningslinjer.
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Steigen kommune
Rådhuset

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SøKNADER OM STARTLÂN

1. Innledning/formål
Retningslinjer for tildeling av startlån i Steigen kommune bygger på forskrift om startlån
fra Husbanken, sist endret 1, april 2014, (FOR-2014-O2-L2-273).

2. Virkeområde
Retningslinjene skal legges til grunn ifm behandling av sØknader om startlån;

a) Til kjøp av bolig
b) Utbedring og tilpassing av bolig
c) Oppføring av ny bolig, og
d) Refinansiering.

3. Formål
Startlån skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for vanskeligstilte
på boligmarkedet. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller
tilstrekkelig lånebeløp i det ordinære kredittmarkedet,

4. Kriterier for innvilgelse av startlån

4.L s/øker
Søker må være fylt 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge, Søkere som er gift,
registrerte partnere eller samboere med felles barn skal søke sammen.

4.2 Hvem kan få startlån
Startlån tildeles etter behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om
søkeren;

a) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske muligheter søkerens

inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Uavhengig av vurderingene etter punkt a og b kan kommunen gi startlån i

følgende situasjoner:

c) Husstanden har barn ell utfordringer, og
hensynet til å sikre e bil n kort tid taler for det,

d) Husstanden har prob bo nansiering med
startlån kan bidra til bli sin.

e) Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller
hindrer utvikling av det lokale næringsliv, eller

f) Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Ved tildeling av startlån til refinansiering skal det legges avgjørende vekt på
behovet for å beholde boligen ut fra særskilte helsemessige forhold ogleller barns
spesielle behov. Refinansiering gis som hovedregel bare en gang,
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Søkere kan ikke ha gjeldsordning/søkt gjeldsordning eller betydelig
gjeldsproblemer.
Forventninger om inntektsreduksjon eller økning av faste utgifter slik at
betjeningsevnen ikke blir tilstrekkelig framover.
Forventninger om inntektsøkning ogleller egenkapital som tilsier at søkerne vil
oppnå tilstrekkelig finansiering til formålet i det private kredittmarkedet.

4.6 Låneutmåling
Startlån er iutgangspunktet et tillegg til annen finansiering og vil normalt sett utgjøre
L5-2Oo/o av boligens verdi. Resterende B0-B5o/o skal normalt oppnås gjennom
boligfinansiering i det ordinære kredittmarkedet.

4.3 Boligen
Boligen skal være godkjent som egen boenhet av bygningsmyndighetene og skal ligge i

Steigen kommune, Kommunen kan stille krav om at boligen må være egnet for
husstanden hva angår beliggenhet, planløsning ogleller Àtørrelse.

4.4 Økonomiske forhold
Søkerne må ha betjeningsevne for å kunne betjene tilstrekkelig boliglån til formålet.
Inntekten må være fast eller forutsigbar i rimelig tid framover, Det betyr at også søkere
med midlertidig inntekter med rimelig forutsigbarhet kan få innvilget startlån.

Søkere med varig lav inntekt som ikke har betjeningsevne for stort nok startlån til
formålet, kan vurderes for boligtilskudd i kombinasjon med startlån.

Hvis søker er i kategoriene beskrevet under pkt 4.2 c, d, e eller f kan det vurderes høyere
andel finansiering gjennom startlån. I seerlige tilfeller kan det innvilges 100o/o finansiering
med startlån.

4.7 Lånevilkår
Startlån har normalt en nedbetalingstid på ¡O år. I særlige tilfeller kan kommunen
innvilge nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at:

a) Det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt
b) Det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid
c) Det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger ¡ området er uegnet

ogleller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle
startlånet, og

d) Det dokumeñteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi lån
med kortere nedbetalingstid.

Startlån gis normalt som annuitetslån og kan innvilges enten med flytende eller fast
rente med bindingstid på 5 eller 10 år. Steigen kommune gir påslag pâ O,zsoto pâ
gjeldende rente i Husbanken til dekning av administrative kostnader.

4.8 Forhåndstilsagn
Kommunen kan gi en skriftlig godkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker
finner en egnet bolig.

a

o

a

4.5 Sikkerhet for startlånet
Det kreves pantesikkerhet for startlånet. Foranstående heftelser kan ikke være større enn
at startlånet får prioritet innenfor boligens verdi. Det skal foreligge takst/verdivurdering
som ikke er eldre enn 6 måneder. Boligen skal være fullverdiforsikret.
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4.9 Andre forhold
Selv om søker fyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan sØker få avslag dersom
kommunen ikke har tilstrekkelige startlånsmidler til disposisjon.

Sak 38/15

5. Gyldighet
Vedtak (tilbud) om startlån/forhåndstilsagn er gyldig i 3 måneder etter at søker er underrettet
om vedtaket. Ved bygging av ny bolig vil lånet først bli utbetalt når byggelånsbankens tilsagn
er konvertert og senest 18 måneder etter at tilbudelforhandstilsagnet er gitt.

5. Innfrielse
Startlånet skal normalt innløses ved salg eller annen overdragelse av boligen.

6. Prioritetsfravikelse
Normalt foretas ikke prioritetsfravikelse foran allerede innvilget startlån. I de tilfeller der
søker ønsker å ta opp lån i privat bank som gjelder selve boligen f eks nØdvendig
utbedring/tilpasning kan prioritetsvikelse vurderes.

7. Klageadgang
Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og
avslag på lån, Klagen må være skriftlig og sendes Rådmannen i Steigen kommune.
Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som
ønskes. Klagefrist en er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis
klagen ikke gis medhold, sendes den til formannskapet som kommunens klagenemnd.

8. Forvaltning av lån.
Kommunens startlån/tilskudd forvaltes av Lindorff AS. Dette innebærer at når vedtak om
å gi lån er gitt er det Lindorff AS som forestår den videre saksbehandling mhp utstedelse
av lånedokumenter/gjeldsbrev, pantedokumenter, forestår utbetaling av lån og
in nfo rd ri ng .

9. Avgjørelsesmynd ig het
Rådmannen eller den han bemyndiger,har avg¡ørelsesmyndighet i saker som faller inn under
disse retningslinjene.

1O. Utfyllende bestemmelser
Rådmannen gis fullmakt til å justere retningslinjene ved endring og revidering av forskriftene
om startlån.

Leinesfiord, den 5. mai20l5
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HELSE. OG OMSORGSPLAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Johansen
t31840

Arkiv: 146

Saksnr.:
38/ls
39lls

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.2015
18.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Steigen kommunestyre vedtar Helse og omsorgsplan 2020 <<Egenmestring- Samspill -

Trivseb>.
2. Planen bør vurderes på nytt når ny kommunestruktur er fastsatt
3. De enkelte forslag til tiltak med økonomiske konsekvenser ogl eller vesentlige

endringer i tjenestetilbudet skal behandles politisk som enkeltsaker

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.06.2015 sak 38/15

Behandling:

Forslag fra Salve Kildahl:
(ækt.2 strykes.>

Forslag fra Thor Iloland:
(Pkt. 2 - Planen bør revideres ved evt. endring i kommunestuktur.>

Vedtak:
1.

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.
Pkt.2 - Ved alternativ votering mellom forslag fra Thor Holand og forslag fra Salve
Kildahl ble Thor Holands forslag vedtatt med 5 mot2 stemmer.

Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.

Yedtaket lyder da slik:

1. steigen kommunestyre vedtar Helse og omsorgsplan2020 <Egenmestring -Samspill -
Trivsel.>>

2. Planen bør revideres ved event. endring i kommunestruktur.
3. De enkelte forslag til tiltak med økonomiske konsekvenser ogleller vesentlige

endringer i tjenestetilbudet skal behandles politisk som enkeltsaker.
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Saksutredning:

Steigen kommunestyre vedtok høsten 2013 at det skulle settes i gang prosess med utarbeidelse
av nyhelse og omsorgsplan. Planarbeid ble startet opp på nyäret2}T4medutvelgelse av
konsulent til å bidra i prosessen. Samtidig ble det også søkt midler til planprosess både hos
Fylkesmann og KS.

RO ( Ressurssenteret for omstilling i kommunene ) ble valgt og i mars 2014 kom de på en
intervjurunde med ansatte, brukere, politikere og tillitsvalgte, i alt ca. 30 stykker. Med
bakgrunn i dette ble 4 tema valgt som fokusområde for fordlpningsarbeid. Dette var:

1. Hverdagsrehabilitering
2. Saksbehandling ( forvaltning )
3. Sykehjemmets framtidige funksjon og derav også hjemmetjenestens
4. Folkehelse, bam og unge

Ansatte og brukerrepresentanter ble invitert til å delta i arbeidsgrupper på disse fagområdene.
De leverte rapporter på de forskjellige tema etter endt arbeid. Det ble gitt veiledning
underveis og arbeidsgruppene fikk presentert sine resultater på et dagsseminar i sept. 2014.
Arbeidsgruppenes resultat ble innlemmet i selve planen. Ca.20 stykker deltok i
arbeidsgruppene.

Det ble også arrangert allmøter og fellesmøte for alle ansatte, samt folkemøte våren 2014.I
disse møtene ble det gitt informasjon om status for Steigen kommune og hvilke perspektiv en
ser for seg i framtida.

I tillegg var den en presentasjon i kommunestyre høsten 2014. Planutkastet forelå til
godkjenning i formannskap i okt. og ble sendt ut på høring i des. 2014. Den ble sendt ut på
hønngtil alle grendelag og fagforeninger, samt Steigen Vekst på forespørsel.

Det kom inn 3 høringsuttalelser med følgende hovedpunkt:

1. Steigen Vekst:
o Ønsker shøne fokus med tettere samarbeid med Steigen kommune under flere

av kapittelområdene
o Ønsker styrking av dagtilbud og aktivitet og arbeidstilbud
o Anser Steigen Vekst som en del av Steigen kommunes omsorgstjeneste

2. Norsk Sykepleierforbund
o Støtter behovet for en ny helse og omsorgsplan
o Beskriver planprosessen som god, selv om tidsrammen har vært stram
o Har en del mindre korrigering til ordbruk og ønsker å få forklart bruk av

forkortelser

3. Dyping Grendelag
o Knappe tidsfrister
¡ Fokuserer pàbegrensninger i forholdtllpârørende - og frivilligarbeid
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o Synes det er bra at planen har fokus på <úrjelp til selvhjelp>
o Er imot at beboere i omsorgsboliger ikke skal fä delta i fellesmåltider
o Er skeptisk til at omstilling vil kreve økte ressurser som må tas fra andre

områder

Folkemøter mars 2015
Det ble avholdt 4 folkemøter i mars 2015 pà Leines, i Leinesfiord, Nordfold og Bogen. Det
kom til saÍtmen 36 interesserte. Det var ansatte i administrasjonen som innledet og besvarte
spørsmål fra deltakeme.

Mange var svært positive til at planen la opp til økt fokus på aktivitet og egenmestring, men
noen uttrykte skepsis til reduksjon i sykehjemsplasser. Det var også fokus på nedleggelse av
Nygårdheimen og endringsarbeidet i forhold til tilbudet i omsorgsboligene. I tillegg kom det
også opp ønsker om å legge om kjøkkendriften ved Steigentunet, med hensikt â gâ over til
produksjon og distribusjon av varm mat.

Vurdering:
Planprosessen har lagt vekt på involvering av mange og arbeid med de områder som var
vesentlige i forhold til endring. Det har vært god bistand fra RO og deltakerne i
arb eids gruppene har vært dykti ge bidragsytere.

Steigen kommune har et godt helse - og omsorgstjenestetilbud. Tjenestene bruker ikke mer
ressurser enn det som kan forventes i forhold til KOSTRA-tall. Men totalt sett i forhold til
midler som Steigen kommune råder over, vil ikke utvikling av helse - og omsorgstjenestene
kunne fortsette med de salnme virkemidler som dagens tjenester. Fram til ca.2020 vil vi ha
en vekst av yngre eldre ( <80 år ), mens økningen av eldre eldre ( > 80 år ) kommer fra ca.
2025. Det er derfor viktig at nødvendige endringer i helse og omsorgstjenester er gjennomført
innen 2025.

Men det er viktig å presisere at selv om det er fokus pâ at nåxærende tjenesteprofil ikke er
bærekraftig verken økonomisk eller personalmessig, så er de kvaliteter som ligger i
forebygging, rehabilitering og egenmestring viktige verdier for det enkelte individ. Det er slett
ikke bare stram økonomi og personalmangel som begrunner valget på satsning på mer
hjemmetjeneste og mindre institusjonstjeneste. Tjenestetilbud i brukers eget hjem kan i langf
større grad individuelt tilpasses enn det som er mulig på institusjon, hvor hensynet til
fellesskapet ofte må telle med.

Planen legger opp til å fremme aktivitet framfor passivitet og forebygging framfor behandling.
En ønsker å styrke en aktiv brukerrolle i stedet for å legge til rette for passive mottakere av
tjenester. I tillegg er det behov for å bygge opp hjemmetjenestene og redusere behovet for
institusjonsplasser.

Dette er en strategisk plan for helse og omsorgstjenestene, den viser hvilken retning
tjenestetilbudet skal vendes mot. Dette er også en overordnet plan uten stor grad av detaljnivå
og ingen direkte handlingsplan. Større endringer innenfor planrammen vil kreve mer detaljerte
planer og ny politisk behandling. Det vil også være behov for at det også utarbeides mer
spesifikke fagplaner, som f.eks. demensplan.
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Enkelte av forslagene er allerede i ferd med å bli iverksatt, bl. a Frisklivssentral og opprettelse
av KAD ( kommunal akutt døgnopphold ) -plasser. Under planprosessen har rådmannen også
satt i gang en effektiviseringsprosjekt innenfor helse og omsorg. Det har i sluttarbeidet med
planen vært viktig å skape en felles sammenheng mellom disse prosessene. Det er også vedtatt
budsjettkutt som begrenser muligheter i snu-operasjonen. Dette har gitt betydelige
utfordringer i forhold til vilkår for iverksetting av planen.

Høringsinnspillene er i stor gradtatt til etterretning og det er gjort mindre endringer i
planutkastet, dog uten at det anses nødvendig å gjenta de samme innspill flere ganger.
Folkemøtene har gitt rom for å komme i dialog med innbyggerne og fä gitt informasjon om
tenkningen bak planforslaget.

Vedlegg:
Planforslaget
Høringsuttalelse fra Norsk sykepleierforbund, Steigen Vekst og Dlping Grendelag og
Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede
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Plangrunnlaget
Denne planen er en kommunedelplan som omfatter helse- og omsorgstjenesten mot 2020. Planen

beskriver utfordringer, mål og tiltak på et strategisk eller overordnet nivå. Det betyr at planen danner

grunnlag for alle deltjenestene og skal sikre helhetlige og samordnede tjenester som omfatter
forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering,

rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorene. At planen er strategisk betyr at den ikke

omhandler detaljer i deltjenestenes utfordringer. De enkelte tjenestene må legge planens

overordnede beskrivelser til grunn for egne handlingsplaner underveis i planperioden.

Hvorfor skal vi ha en plan?
Kommunestyret vedtok i sak 49/13 at Steigen kommune skulle sette i gang en prosess for å få laget

en ny helse og omsorgsplan.

De siste årene har det vært en kraftig utvikling innenfor de kommunale tjenesteområdene helse og

omsorg. Dette innebærer en sterk vekst i antall tjenestemottakere, også i yngre aldersgrupper. I

nasjonale utredninger er det pekt på at framtidig Økning i antall brukere, redusert tilgang til
arbeidskraft og en dobbel demografisk utfordring vil utfordre helse- og omsorgstjenestene.

Samhandlingsreformen har gitt oss ny helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og

omsorgsplan. Kommunene står overfor en velferdsreform og en forvaltningsreform.

Forvaltningsreform medfører at oppgaver overføres fra staten og helseforetakene til kommunene.

Alt dette Ejør at kommunene, også Steigen, har behov for en ny strategisk kommunedelplan for
tjenesteom rådet.

I en prosjektbeskrivelse om behovet for endringer i helse- og omsorgstjenesten iSteigen kalt "Fornye

- forbedre - forenkle" lra 4.2.2014 skriver lederen for helse- og omsorgstjenestene at et viktig

element i denne prosessen vil være å utarbeide en egen helse- og omsorgsplan. Denne

prosjektbeskrivelsen sier også noe om hvilke utfordringer som danner et grunnlag for planarbeidet:

<Steigen kommune har et høyt tjenestenivå med sine helse- og omsorgstjenester. Dette

innebærer at kommunen bruker mye ressurser til denne sektoren. Et slikt ressursnivå er ikke

bærekroftig for framtido. Helse og omsorg må endre sitt driftsnivå og driftsform. Vi hor behov

for ô skøffe oss oversikt over hvor vi er og bestemme oss for hvor vi vil hen.

Budsjettbehondlingen ov årsbudsjett for 2074 aktuoliserte våre utfordringer ytterligere.

Samtidig som vi skal inn i en prosess med å tenke longsiktig og få til en endring etter ot en ny

helse - og omsorgsplan er vedtatt, ble sektoren pålogt en rekke innsporinger for 2074. Dette vil

kreve av oss dt vi både skaltenke på kort oq long sikt somtidig.

Steigen kommune har gjennom monge ör vært et fyrtårn i helse- og omsorgssommenheng.

Bygqing av Steigentunet ( åpnet i 2007 ), prehospitole plosser, lindrende enhet og fØdestue er

blant tilbudene som vor fremtredende i nosjonal helse- og omsorgssammenheng. lmidlertid er

det etter mye nybrottsorbeid lett å bli litt hengende igjen og hvile på sine lourbær. Steigen står

nå foron en prosess med et behov for å tilpasse tjenestebehov i forhold til dogens stondord og

kommunens økonomiske rammer. Ð

Steigen kommune har som overordnet mål å bistå innbyggere og brukere på en faglig og profesjonell

måte hvor innbyggerne garanteres rett innsats eller rett tjeneste til rett tid og i rett omfang. Våre
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tjenester skal ytes i henhold til de myndighetskrav som til enhver tid er gitt i form av lover, forskrifter

og retningslinjer. I tillegg skal tjenestene ta hensyn til våre særegne tradisjoner og til den kultur som

definerer Steigensamfunnet. For å oppnå dette er vi avhengig av at tjenestene er bærekraftige og at

vi bygger tjenestene på en slik måte at tilgjengelige ressurser brukes slik at vi får mest mulig kvalitet

ut av hver krone. Dette betyr at vi prioriterer folkehelsearbeid, forebygging og rehabilitering.

Kommunen har allerede en strategisk plan for folkehelsearbeidet. Denne er et grunnleggende

premiss for helse- og omsorgsplanen.

Planprosessen
Vårvinteren 20L4 valgte kommunen etter utlysing av konkurranse blant leverandører av rådgivning

innen helse- og omsorgsområdet å samarbeide med RO (Ressurssenter fro omstilling i kommunene)

Planarbeidet med ekstern rådgiver startet med et intervjuprogram hvor RO møtte rundt 20 ledere,

ansatte, tillitsvalgte og brukere for å få et bilde av tjenestene slik de er, eller oppleves å være nå.

Kommunen arrangerte innledende personalmpter åpen for alle og hadde også mpte med

innbyggere/brukere gjennom folkemøte.

Det ble satt sammen 4 arbeidsgrupper (videre i planen referert til som "plangrupper") med

forskjellige tema. Temaene ble bestemt i samråd med ansatte ut fra hva det var viktig å utrede

grundig. Sammensetningen av plangruppene ble bestemt ut fra personlig interesse for temaet og ut

fra mulighet og engasjement til å jobbe intensivt i ca. en og en halv måned. Alle fire gruppene

refererte fra sine møter og referatene/sluttrapport ligger med som vedlegg til plandokumentet. De

enkelte sluttrapporter for arbeidsgruppene kan danne grunnlag for videre detaljert plan for de

enkelte virksomhetene. Disse dokumenter gir også mer deltaljerik ideer til videreutvikling enn det en

strategisk plan kan ta inn í selve plandokumentet.

Arbeidsgruppene med deres bestilling var som følger:

Hverdagsrehabiliteri ng
¡ Hvordan kan det å innrette tjenestene etter prinsippet om hverdagsrehabilitering hjelpe oss

til å utvikle kvaliteten og til å bruke ressursene så godt som mulig?

r Hva er andre kommuners erfaringer?

o Hvilke tiltak kan gjØres på lang og på kort sikt for at tjenestene skal preges av prinsippet om

hverdagsrehabilitering?

Saksbehandling (forvaltning)
¡ Hvordan kan Steigen profesjonalisere tjenestetildelingen slik at det oppnås et skille mellom

det å tildele tjenester og det å utøve tjenestene?

o Hvordan har andre kommuner på størrelse med Steigen gjort det?

¡ Hvilke tiltak kan Eiøres på kort og på lang sikt for å profesjonalisere tildelings- og

vedtaksmyndigheten?

Sykehiemmets fremtidige funksion og derav hiemmetjenestenes
¡ Hva skal være sykehjemmets funksjon i Steigen i årene framover, behandling, avlastning,

bofunksjoner osv.

o Hvordan vil sykehjemmets funksjon påvirke kravene til hjemmetjenestene

o Hvordan har kommuner med en hjemmetjeneste-orientert tjenesteprofil beskrevet sin

tjenestetrapp?
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Folkehelse, barn og unge
o Hvordan skalSteigen iframtida klare å ha fokus på folkehelse ialt man gjqr,alle planer og

a lle strategiske tiltak?
o Hvordan kan helsetjenesten arbeide for å få til en god tidlig innsats og forebyggende arbeid

for barn og unge.

o Hvordan skal Steigen mØte de utfordringene som folkehelsestatus i 2014 viser at man har i

forhold til barn og unge?

¡ Hvilke tiltak kan iverksettes på kort og på lang sikt for å møte utfordringene?

Nasionale føringer og verdigrunnlag
Samhandlingsreformen som ble innledet gjennom St.meld.nr. 25 (2005 2006) beskrives som en

retningsreform som i stor grad vil endre måten vi tenker på når det gjelder at folk i Norge i større

grad må ta ansvar for egen helse. Fokus fl¡tes fra behandling av oppstått skade til forebygging og

mestring. Alle oppfordres til å være med å ta felles ansvar for at lokalsamfunnene fremmer trivsel,

aktivitet og sunne livsvaner; folkehelsefokus. Når denne planen skrives, rulles ennå denne reformen

videre ut. Det stilles etter hvert krav til kommunene om å ha tilbud for øyeblikkelig hjelp, også

innenfor rusbehandling og psykiatri.

Fra 1*L2OI2 gjelder nytt lovverk, både i form av helt nye lover og i form av revisjon av særlover

innenfor feltet. De viktigste lovene som omhandler kommunenes tjenester er tredelt. Helse- og

omsorgstjenesteloven beskriver kommunenes plikt til å ha visse tjenester. Pasient- og

brukerrettighetsloven beskriver befolkningens rettigheter til tjenester og til korrekt behandling.

Helsepersonelloven stiller krav til ansatte som jobber i tjenestene, Ny folkehelselov gir kommunene

et generelt ansvar for å legge til rette for en helhetlig tenkning om helse i befolkningen.

Folkehelsearbeid tar utgangspunkt i faktorer som påvirker helsen, i stedet for sykdom og

helseproblemer. Faktorer som påvirker helsen spenner fra oppvekst- og levekårsforhold via

miljøfaktorer til individuell helseatferd. At folkehelsearbeid utøves gjennom påvirkning av faktorer

som har betydning for helsen, innebærer at arbeidet er innrettet på å redusere og forebygge faktorer

som påvirker befolkningens helse negativt og å øke og fremme de faktorene som virker positivt.

Sentrale rapporter og meldinger beskriver utfordringer kommunene vil stå overfor innen helse og

omsorgstjenestene som følge av demografisk og epidemiologisk utvikling. Det er fokus på vekst i

antall eldre, Økning i kroniske lidelser, psykiske og sosiale problemer blant barn og unBe og satsning

på t¡ltak for en bedret folkehelse.

Lowerk:
Noen av særlovene som gjelder for kommunenes helse- og omsorgstjenester er allerede nevnt. Her

følger en liste over de viktigste lovene og forskriftene som man må ta hensyn til i arbeidet med

planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. For en fullstendig oversikt, se

http ://www, reqieri nge n .no / nb / dep I /dok/lover resler.html?id=313948

o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

o Lov om folkehelsearbeid

o Lov om pasient- og brukerrettigheter

o Lov om helsepersonell

o Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
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o Forvaltningsloven

o Lov om sosiale tjenester i NAV

o Lov om helsemessig or sosial beredskap

o Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen)

Mest sentrale forskrifter:
o Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

o Forskrift om en verdig eldreomsorg

o Forskrift om fastlegeordningen i kommunene

o Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie

o Forskrift om pasientjournal

o Forskrift om internkontroll i sosial- og omsorgstjenestene

o Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

o Forskriftomlegemiddelhåndtering

Nasional helse- og omsorgsplan 20ll - 2Ol5
I nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 201.5 (Meld.St.l-6 (2010 - 2011-) legger sentrale myndigheter

den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet. Lik tilgang til gode og

likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted skal fortsatt være

den viktigste målsettingen i den norske velferdsmodellen. Viktige punkter i den nasjonale planen er:

o Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir brukerne gode

muligheter for økt livskvalitet og mestring slik at den i større grad kan oppfylle ambisjonene

om forebygging og tidlig innsats.

o Kommunene skal sørge for helhetlig tenking med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig

diagnose, behandling, rehabilitering, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan

ivaretas innenfor Beste Effektive OmsorgsNivå (BEON)

Våre utfordringer
Her gjengir vi noen tabeller og figurer som synliggjør eller illustrerer noen av de utfordringene

Steigen kommune står overfor. Som tidligere nevnt, handler disse utfordringene om

befolkningsutvikling eller demografi og ikke minst, om antatt eller beregnet behov for tjenester og

personell til å utføre disse tjenestene.

Utfordringene handler også om å bryte med tradisjoner og om å innse at vi i framtida må tenke

annerledes dersom tjenesteutøvelsen skal være bærekraftig. Vi vet at vi ikke kommer til å kunne

bruke mer ressurser på disse tjenestene, heller er det slik at vi må klare oss med færre ressurser.

Dette vil utfordre vant tankegang hos innbyggere i Steigen, vi kan ikke forvente at vi i de kommende

årene kan få kommunale tjenester i samme omfang som vi har vært vant til. lnnbyggerne må rett og

slett regne med å ta større ansvar for egen helse og også større ansvar for å stille opp for hverandre.

Vi tror at innbyggerne i Steigen, som alle andre steder, ønsker å klare seg selv. Vår utfordring blir mer

å lære opp til å mestre og å legge til rette for nettopp det.

Tabell l viser at Steigen sannsynligvis vil ha omtrent like mange innbyggere om 20 år som i dag. Det

vil imidlertid være færre i yrkesaktiv alder og tilsvarende flere eldre og gamle.
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Tabell 1: Befolkningsframskriving for ulike aldersgrupper samt totalbefolkningen i Steigen
kommune (tall vist for 5-årsperioder over intervallet 2013-2035 )

2013 2015 2020 2025 2030 2035

0-19 år
20-66 àr
67-79 âr
80-89 år
90 år eller eldre

495
1505
338
r37
37

488
L497

369
L25
38

5L2
1,427,

430
r28
35

54r
L367
44t
166

28

556
1309
424
2L2
34

565
1299
389
224
48

Totølt ontoll
innbyggere
Kilde: Befolkningsframskrivine (SSB 2013, alternativ MMMM)

Figur 1 viser det samme framstilt i tabell 1 gjennom et anskuelig kurvediagram.

Figur 1: Befolkningsframskriving for ulike aldersgrupper samt totalbefolkningen i Steigen kommune
(tall vist for 5-årsperioder over intervallet 2OL3-2O4O!
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-Total

20L3 2015 2020 2025 2030 2035 2040

I tabell 2 har vi framstilt forholdet mellom antallet i yrkesaktiv alder og alderspensjonister (eldre over

67 är). Dette kalles av statistikerne for aldersbæreevnen.

Tabellens andre linje framstiller familieomsorgskoeffisienten. Det viser forholdet mellom de

aldersgrupper som i dag stort sett bærer ansvaret i familier for de eldste som trenger hjelp og

tilrettelegging i hverdagen og de eldste eldre som ventes å trenge denne omsorgen mest. Det vil si at

det er en framstilling som viser forholdet mellom antallet 50 - 66-åringer i forhold til antallet eldre

over 85 år. Begge viser tydelige utfordringer. Særlig gjelder det for den viktige familieomsorgen som

vil ha en svært dramatisk nedgang iforventet potensiale.

Tabell 2: Aldersbæreevne og familieomsorgskoeffisient (FK) i Steigen kommune (tall vist for 5-

årsperioder over intervallet 2013-2040)

2013 20L5 2020 2025 2030 2035 2040
Aldersbæreevne
FK

3,24
7,72

3,O7

6,64
2,60
7,56

2,34
6,50

2,13
4,62

2,!6
3,38

2,!4
2,97
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2,5

2

1,5

t

0,5

I figur 2 og figur 3 vises det samme i form av kurved¡agrammer.

Figur 2: Aldersbæreevne. Antall personer i yrkesaktiv alder (16-66 år) per antall eldre (67 år og
over). 2OL3-2O4O

3,5 3,24
3,07

2,6

2,34
2,I3 2,t6 2,1,4

20t3 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Figur 3: Antall personer i aldersgruppen 50-66 år per person i aldersgruppen 85 år og over
(Fam il ieomsorgskoeffisiente n). 2Ot3-2O40

8,00 7$6-
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0,00
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I tabell 3 viser vi hva som er beregnet utgiftsbehov i Steigen sammenlignet med andre kommuner de

nærmeste årene. Vi har sammenliknet Ste¡gen med Naustdal kommune og med kommunegruppe 5,

som er en samling av kommuner som likner på Steigen i stØrrelse og økonom¡sk handlefrihet.

Naustdal er en av disse kommunene som her er valgt, fordi denne kommunen har en markant annen

profil på tjenestene sine enn det Steigen har.

0

5,00

8



Tallene stammer fra "grønt hefte" som er statens beregningsgrunnlag for overføringer til

kommunene. Egentlig kan man si at overføringene skjer i forhold til innbyggertall, men staten

justerer disse innbyggertallene slik at "justert innbygger" er mer sammenlignbar enn "innbygger".

Dette fordi justert innbygger tar opp i seg at kommunene i Norge har til dels store forskjeller i

beregnet utgiftsbehov i forhold til geografi, demografi, dødelighet osv.

Tabell 3: Beregnet utgiftsbehov for pleie- og omsorgstjenester m.m. Sammenligning med Naustdal
kommune og kostragruppe 5 (K5).

lnnbyggere
67-79 âr

lnnbyggere
80-89 är

lnnbyggere
>89år

Reiseavsta nd
innad i

kommunen

Dødelighet lnnbyggere
PU>16år

Beregna

utgiftsbehov
PLO

Steigen L,49
Naustdal L,I2
K5 L,36

I,4L
I,2t

2,O4

t,4t
4,65
'J,,7O

1-,32

O,7O

r,o2

o,45
2,7L
L,70

1,,40

7,25

I,3L2 73
Kilde: Grønt hefte 2014

Tabell 4 viser at Steigen er en "institusjonskommune>. Det vil si at vi i Steigen bruker relativt store

ressurser på sykehjem i forhold til hva vi bruker på hjemmetjeneste. Det samme er tilfelle for vår

kommunegruppe. I landet som helhet bruker kommunene i dag mer på hjemmetjenestene og

kommuner som Naustdal bruker vesentlig mer på hjemmetjenestene enn på sykehjemsdrifta.

Tabell 4: Prioritering mellom pleie- og omsorgstjenester. Netto driftsutgifter per justert innbygger
til pleie og omsorg fordelt på tre omsorgsområder: aktivitetstilbud, hjemmetjenester og

institusjon. Kroner og prosent. 2013

Aktivitetstilbud Hjemmetjenester lnstitusjonsd rift

Steigen

Naustdal

K5

La ndet
uten Oslo

Kr

186

630

Prosent

0

1_,3yo

3,6Yo

5,zyo

Kr

6 34L

8 511

6 966

Prosent

37,2%

59,5%

39,8%

49,9%

Kr

10 535

5 565

9 906

Prosent

62,3%

38,9%

56,60/o

45,0%

Kilde: KOSTRA konserntall for pleie- og omsorg på nivå 2 (SSB, 2013)

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil viser at Steigen har store levekårsutfordringer. Steigen har en

større andel lavutdannede i aldersgruppen 30-39 år enn fylket og landet for 6vrig, enn langt større

andel sosialhjelpsmottakere enn fylket og landet for øvrig samt en større andel uføretrygdede i

alderen 18-44 är enn fylket og landet for øvrig. Tall fra folkehelseinstituttet viser i tillegg at Steigen i

perioden 2006-2010 hadde en langt større andel barn som bodde i husholdninger med lav inntekt

enn fylket og landet for øvrig. Dette gir store ettervirkninger for de påfølgende år. Vi ser altså at det

er framfor alt <personer i alderen da man har små barn> og dermed også barna som rammes av

dårlige levekår i Steigen.

NAV Steigen oppgir at det er mellom 30 - 40 barn som er berørt av dårlig Økonomi som er registrert

der. Det gjelder barn i familier med gjeldsproblemer og økonomisk forvaltning hos NAV. I tillegg

kommer enkelte unge voksne som ikke er i arbeid eller utdanning.
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Barnevernet har gjennom flere år hatt mange utfordringer og kommunen ligger høyt i forhold til

antall omsorgsovertakelser. Lange avstander og mye ressurser til oppfølging av disse barn krever en

betydelig del av barnevernets kapasitet. Steigen kommune bruker i dag betydelige ressurser til

barnevern. Det vil være viktig både for de det gjelder og for kommunes ressursbruk at forebygging og

tidlig intervensjon er sentrale prinsipper som det jobbes etter.

Tienesteutvikling fram mot 2O2O
Denne delen av planen omhandler strategisk oversikt i forhold til deltjenester og deres organisering

og deres idegrunnlag. Beskrivelsene er generelle, det forutsettes at årsplaner, budsjett, tiltaksplaner

eller handlingsplaner detaljerer utviklingsplanene for hver enhet. Alle tjenester kan ikke nevnes her.

Men alle tjenester skal i sine tiltaks- eller handlingsplaner likevel bygge på de generelle beskrivelsene

som planen beskriver.

1_0



Ansvar for egen helse - egenmestring

Vi har en tendens til "å ta over" for folk når de

få r tjenester. Beboere blir " institusjona lisert".
Det vil si at pleiere og andre ansatte heller gjør

ting for pasienter, beboere og andre brukere enn

å stØtte dem i å gjøre ting selv.

Steigen kommune mangler kompetanse, metode
og rutiner i forhold til deler av

saksbehandlingen; samt kartlegging og

evaluering.

Mennesker har en iboende drift til
selvoppholdelse og til å gjøre det beste ut av

vanskelige situasjoner. Helse- og

omsorgstjenester bør støtte opp under dette.
Det vil si at innsatsen må være treffsikker i

forhold til det den enkelte har behov for av

støtte og hjelp til i sin situasjon. Hver enkelt må

vurderes individuelt og tjenestene bør først og

fremst være hjelp til å trene og vedlikeholde den

evnen hver enkelt har til å mestre sin hverdag.

Først når alt annet er prøvd skal tjenestene gå

inn med behandling og pleie.

I stedet for å registrere hva folk ikke klarer pä

egen hånd, vil vi registrere hva folk klarer selv,

eventuelt med opplæring og stØtte. Viskal i

utgangspunktet tenke at vi gir tjenester for at

folk skal klare seg selv. Vi bygger på brukernes

evne til mestring og tenker at mestringsfølelsen i

seg selv fører til mer mestring. Hjemmehjelperne
bør få opplæring slik at de kan få brukerne til å
delta med det de mestrer.

Hvordan er det i dae (201a) Hvordan vilvi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil

Endre fokus i befolkning, hos brukere av tjenestene og hos ansatte. Brukerfokus skal gå fra å være

passive mottakere av hjelp til å bli aktive deltakere i eget liv og hverdag. Gi informasjon og

opplysning om hva målet med endret omsorgstilbud er. Vi ønsker å styrke befolkningens

egenomsorg med å legge til rette for at alle skal klare seg bedre. Dette gjelder for alle aldersgrupper;

fra barnehagebarn til sykehjemspasienter. Eksempler på dette kan være:

Styrke bo - og arbeidstrening

Helsestasjon for eldre

Utvikle helsestasjon for ungdom - knytte lege til tilbudet

Mer bruk av korttidsplasser og avlastning

Høy terskel for tildeling av langtidsplass ved sykehjem

a

a

Mer bruk av velferdsteknologi

a

a

a

a

a

Opprette Frisklivssentra I
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Sterkere brukerrolle

Etter at den tidligere pasientrettighetsloven i samband
med samhandlingsreformen også skal gjelde for de

som mottar helse- og omsorgstjenester i kommunene,
har vi fått en sterkere brukerrolle med fokus på

brukernes egne ønsker og vilje.

Om rett til medvirkning heter det:
"Pasient og bruker har rett til å medvirke ved
gjennomf6ring av helse- og omsorgstjenester" Og

videre: "Tjenestetilbudet skal så langt som mulig
utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal

legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og

o mso rgstje neste love n. "

Dagens tjenester styrer i stor grad

etterspørselen og brukerne innretter seg etter
dette. Brukerne blir dermed passivisert når de

ikke er med på å utforme tjenestene.
Det har ikke vært gjennomført buker-
undersøkelser og tjenestene mangler gode

eva lueringsmetoder og rutiner.
Pårørendearbeid utgjør en ressurs som ikke er
godt nok koordinert og utnyttet

Aktive brukere som er med på å utvikle
tjenestetilbudet, både på individ- og systemnivå
Brukere som har kunnskap om sin selv- og

med bestemmelsesrett.
Kompetente og lydhøre medarbeidere som har
kunnskap om aktive brukerroller.
En helse- og omsorgstjeneste som anvender
brukernes kunnskap til å bedre kvaliteten på

tjenesteytingen.
Godt orga nisert og koordinert pårørende-arbeid
Større fokus på tilbud til minoriteter.

Hvordan er det i dag (201a) Hvordan vilvi ha det

Hvordan skal vi komme dit v¡ vil

Benytte seg av brukermøteplasser slik som brukerpaneler, dialogmøter og referansegruppemøter.

Bistå i å etablere bruker/pârørendegrupper som kan jobbe sammen for felles mål og gå i likeverdig
dialog med fagfolk.

Vurdere brukerrepresentasjon ved opprettelse av råd, arbeidsgrupper og andre rådgivningsorgan.
Gjen nomføre brukerundersøkelser

Prioritere kom petanseheving av personell i brukermedvirkning

Bedre kompetanse på kulturforståelse

Lage gode rutiner for evaluering av brukermedvirkning

Ta i bruk metoder som involverer brukeren selv og hans/hennes nettverk f. eks. Familiemøte
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Frivillig innsats og deltakelse
I Stortingsmelding om < Morgendagens

omsorg)) (2072- 2013)er det beskrevet at
man trenger en bevisst satsning pä

organisering av de frivillige og at dette må

sees som en framtidig oppgave for Helse- og

omsorgstjenestene:

"Deltakelse i frivillig arbeid skjer imidlertid
ikke av seg selv, men må framelskes, dyrkes
og vedlikeholdes gjennom systematisk
re krutte ri n g, org a n ise ri n g, koordi n e ri n g,

opplæring, motivasjon og veiledning. Dersom
de kommunole tjenestene setter av egnet fagpersonell eller somarbeider med ideelle
organisosjoner om dette, viser erfaring at en slik investering gir en betydelig frivillig innsats.
Forskning viser at norske kommuner ser et stort behov for frivillig innsats som et supplement til
å utvikle kvalitativt gode omsorgstjenester, men har mangelfullkompetanse iå etoblere, utvikle
og følge opp et somdrbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner."

Det er bare en liten del av helse- og
omsorgstjenesten som har et regelmessig
samarbeid med frivilligsentralen.
Hjemmesykepleien har et vellykket samarbeid med
frivi I I igsentra len om besøksve n n/støttekonta kt.
Koordinator for Frivilligsentralen har erfart at det
gir aktivitet, glede og mening til så vel frivillige som
brukere. Som situasjonen er i dag har imidlertid
Frivilligsentralen ikke mange frivillige nok.
Rekruttering av frivillige er derfor et kritisk
spørsmå1.

Helse- og omsorgssektoren har et fast og

formalisert samarbeid med Frivilligsentralen.

Helse og omsorg stimulerer til at lag og
foreninger kan delta som et aktiv supplement til
omsorgstjenesten

Utvikle nettverks- og nærmiljøarbeid som
metode for å fremme frivillig innsats i

omsorgstjenestene og skape gode og

fellesskapsorienterte loka lsamfunn.

Hvordan er det i dag (201a) Hvordan vil vi ha det

Hvordan skalvi komme dit vivil

lnnrette faste møter mellom Frivilligsentralen og helse/omsorg hvor man utveksler informasjon om
hverandres virksomheter, samordner aktiviteter og identifiserer mulige samarbeidsområder.

Bistå med å finne frivillige arbeidere blant brukere av helse- og omsorgstjenesten. Det å yte frivillig
innsats kan gi mestring og mening og styrke brukerens sosiale nettverk.

@ke kompetansen iå drive rekruttering, mobilisering, koordinering, opplæring, motivering, oppfølging
og veiledning av frivillige

Bruke arenaene for frivillighet i omsorgssektoren:

o ldeelle virksomheter på helse- og omsorgsfeltet

o De frivillige organisasjonene

o Frivilligsentralen
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Trivsel, aktivitet og dagtilbud
Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og

grunnleggende elementer iet helhetlig omsorgstilbud. I

Omsorgsplan 2015 er aktiv omsorg en av regjeringens fem

strategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer. En

rekke undersØkelser tyder på at det er på det sosiale og

kulturelle området og iforhold til hverdagsliv, mat og

måltider, opplevelser og fellesskap, at dagens kommunale

omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt

gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og

omsorgsboliger og andre som har stort behov for bistand. En

framtidsrettet og god omsorgstjeneste må legge større vekt

på aktivisering både sosialt og fysisk, gjennom mer

tverrfaglige tilbud og Økt oppmerksomhet på brukeres sosiale, eksistensielle og kulturelle behov

Steigen kommune bruker lite ressurser på

aktivitetstilbud. Tilbudet på arbeidsstua er primært
et produksjons/hå ndverkstilbud.
Arbeidstuta er åpent bare 4 dager i uka og er
primært et tilbud til de som bor på Steigentunet.
Tilbudet < lnn på Tunet> er et tilbud i samarbeid
med landbruksnæring og Frivillighetssentralen.
Frivillighetssentralen har en del aktivitetstilbud
rettet mot eldre og frivillige organisasjoner har
aktivitetstilbud rettet mot barn/unge og eldre
Barnehagen i Leinesfjord er av og til på

Steigentunet

Utvikle tilbudet på arbeidsstua - flere
målgrupper; psykisk helse; demens

Styrke daga ktivitetestilbudet

Gi et aktivitetstilbud til hjemmeboende, inkl

beboere på Toppen

Skape aktivitetstilbud på tvers av alder,
kjønn og etnisitet.

Øke fokus på ernæring

Hvordan er det i dag (2014) Hvordan vil vi ha det

o Hvordan skal vi komme dit vi vil

a

a

a

a

a

o

Fortsette tilbudet til <lnn på Tunet>

Knyttet tettere og brede kontakt med frivillighetssentralen og Steigen Vekst

Styrke kompetansen for de som driver aktivitetstilbud

Se på mulighet for et bedre organisert transporttilbud

Samarbeide med aktuelle faggrupper (demens, hjemmetjeneste, psykisk helse )

Styrke samarbeid med Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Søke prosjektmid ler på aktivitetstilbud

o Samarbeid i forhold til folkehelsearbeid

Se på muligheter til å omgjøre stØttekontakt-tilbudet ( 1:1 ) mer til gruppetilbuda
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Barn, unge og familier

I beste mening tar vi gjerne over ansvaret for
barnets helse og velvære fra barnet og dets
foresatte. Vi setter fokus på hva barnet eller den
unge sliter med, i stedet for hva han/hun kan

mestre. Dermed EjØr vi barnet og familien
avhengig av hjelp og støtte fra det offentlige, i

stedet for å gi barnet og familien hjelp til
selvhjelp.
Familiesenteret er en god ressurs i forhold til
tverrfaglig sa marbeid. Fa miliesenteret
sa mloka liserer helsetjenesten til ba rn/unge og

kan blant annet tilby PMTO/TIBlR.
Jordmortjenesten bruker tilgjengelig
ka rtleggi ngs-verktøy.

Kommunens tilbud til familier, barn og unge bidrar til å

definere gode oppvekstkår. Blant tilbudene finner vi
skole, barnehage, fritidstilbud, kulturtilbud, barnevern,
helsestasjon og tilbud om foreldreveiledning. Bare en

liten del av dette er helsetjenester. Her er det spesielt
viktig med tverrfaglig tilnærmíng. Skal kommunen
oppleves som å ha gode helse- og omsorgstjenester, må

aktørene samhandle godt også på et organisatorisk
nivå.

Hjelp til selvhjelp som skaper selvtillit og

mestringsfølelse. Det vil si å ha fokus på hva

barnet og familien kan mestre, ansvarliggjpre
foreldrene og barnet og gi dem hjelp til å finne
og mobilisere egne ressurser.
En tilnærming som bygger på ressurser og

beskyttelsesfaktorer og hvor barnets nettverk
brukes.
Foreldre og barn involveres tidlig i prosessen.

Helsetjenesten er aktiv og synlig på de arenaer
der barn og unge lever og virker, for eksempel
hjem, skole og barnehage.
Tilstrebe mest mulig normalisert hverdag for alle

Hvordan er det i dag (2014) Hvordan vilvi ha det

Hvordan skalvi komme dit vi vil
o Normalisere problemer slik at vi ikke sykeliggjØr atferd eller tilstand som kanskje er

innen rammen for hva som er normalt.
¡ Regelmessige møter med erfaringsutveksling om hjelp til selvhjelp som

tilnærmingsmetode.
¡ Forebygging gjennom å ansvarlig-gløre foreldre tidlig, for eksempel i barnehagen og på

he lsestasjon gje n nom å til by fo re ld revei led n i ng.

¡ Styrke kompetanseheving i det forebyggende arbeidet med barn og unge.
¡ ForeldrestØtte med f.eks. temakvelder/folkemøter; kurs om samliv, barneoppdragelse,

kosthold, aktivitet, fysisk og psykisk helse
o Utvikle tverrfaglig samarbeid
o Utvikle /styrke brukermedvirkningen ved bruk av Familiemøte som metode.
o Styrke videre arbeid med å sikre kartlegging og evalueringsrutiner i komplekse saker.
o Utvikle og styrke koordinatorrollen i forhold til ansvarsgrupper og lP ( individuell plan ).

God ledelse/struktur og virksomme mandat blir viktig.
¡ Bistå i å etablere møteplasser for foreldre
¡ Hjelpetjenesten er mer synlig og arbeider mer forebyggende og grupperettet.
¡ Utvikle helsefremmende barnehager og skoler
¡ Utvikle tilbudet i helsestasjon for ungdom
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Nye tanker - hverdagsrehabilitering

I stortingsmeldingen fra 2073 om Morgendagens
omsorg oppfordres det til en mer helhetlig
tenkning rundt rehabilitering. "Rehabilitering er
tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare
mål og virkemidler, hvor flere aktører
samarbeider om å gi nødvendig bistand til
pasientens og brukerens egen innsats for å

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i

samfunnet. Hverdagsrehabilitering ( HR ) er en type rehabilitering som kan drives ¡ større omfang
gjennom å involvere hjemmetjenestene i arbeidet. Som metode og faglig tilnærming tar
hverdagsrehabilitering utgangspunkt i å avdekke hvilke muligheter brukeren selv har til å bidra aktivt
med å gjenopprette eller Øke tidligere funksjonsnivå."

Hverdagsrehabilitering er et nytt
konsept fra årene etter
samhandlingsreformen bl.a. kjent som
"Fredericiamodellen". Mange
kommuner har i lØpet av de siste par

årene utviklet modeller for
hverdagsre ha bilite ring.
Steigen har foreløpig ikke en slik
modell, men det er god motivasjon i

organisasjonen på å utvikle denne
tjenesten.

Vi skal itverrfaglig team kartlegge hva den enkelte bruker
har behov for av tilrettelegging og trening for at brukeren
kan mestre sin hverdag best mulig selv. Det er viktig at
det er brukerens ønsker som blir ivaretatt. Når dette er
kartlagt, skal vijobbe intensivt for å nå mål som er satt,
for så å trekke seg ut å la brukeren mestre hverdagen
selv.

For å få best mulig resultat, er det viktig at alle som
jobber i et slikt tverrfaglig team får anledning til å oppnå
god kompetanse innenfor dette feltet. Felles kursing både
i HR og inviterende samtaler for de involverte er viktíg.
Dette vil gi større enighet innad i teamet om hvordan en

skal jobbe hos den enkelte bruker for å oppnå best
resultat.

Hvordan er det i dag (2014) Hvordan vil vi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil
o Sørge for politisk og administrativ forankring.
. Spre kunnskap blant befolkningen.
r SØke prosjektmidler/få på plass økonomi for å komme i gang. (Her mener vi at det må

frigjøres noe økonomiske ressurser for at planleggingen og jobben med HR skal være
mulig å få til iSteigen.

¡ Styrke kompetanse og bruke gode kartleggingsmetoder
¡ Få satt sammen et tverrfaglig team (fysioterapeut, sykepleier/hjelpepleier mm)
¡ Tilegne oss kunnskaper/erfaringer fra andre kommuner som har jobbet med HR.

¡ Omfordele allerede eksisterende ressurser. Pga. dårlig økonomi er det usannsynlig at vi
får tilført nye ressurser i form av stillinger. Derfor kan en se på muligheten om det lar

seg gjØre og omfordele eksisterende stillinger til stillinger innenfor HR-arbeidet.
o Jobbe fram ergoterapistilling, evt. i samarbeid med nabokommunene. Ergoterapi-

ressursen er svært viktig ijobben med HR.

o Bruk av velferdsteknologi
. Vikt¡g at legetjenesten er kjent med denne arbeidsmetode og kan henvise direkte til

teamet
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legen oppdage symptomer på forverring tidlig nok til at innleggelse kan unngås."

Allmennlegetienester

God tilgang på legetjenester på institusjon
Stor turn-over av leger og stor bruk av vikarer
Manglende legedekning for å få godkjent KAD-

plass

Vanskelig å rekruttere leger, også vikarer
Vanskelig å skaffe gode boforhold for vikarer og

tilflyttende leger
Lavt nivå av ressurser til hjelpepersonell på

legekontor
Utfordringer knyttet til data, bidrar til å hindre
større grad av effektivitet og lett tilgjengelighet
for publikum

I nasjonal helse og omsorgsplan sies det at
fastlegeordningen i hovedsak fungerer bra og at folk er
fornØvd med den. Videre heter det: "Mange kommuner
opplever imidlertid at fastlegene ikke er tilstrekkelig
integrert i det kommunale tjenesteapparatet. Dette til tross
for at fastlegene har en sentral rolle i å sikre helhetlige og

koordinerte tjenester til pasientene." Og videre:
"Organiseringen av allmennlegetjenesten i kommunene og

kvaliteten på tjenesten kan ha betydning for omfanget av

akutte innleggelser i sykehus. Hvis pasienter med kroniske
lidelser følges tett av en lege som kjenner pasienten, kan

Effektivisering av samarbeid mellom leger og

omsorgstjenesten gjennom bruk av elektronisk
meldingssystem
Sikre kontinuitet av leger/ stabil legedekning
Faste møblerte boliger til turnusleger og vikarer
Tilfredsstillende legedekning som sikrer
godkjenning av KAD-plass ( kommunal akutt
døgnopphold )

Utvikle attraktive arbeidsplass for leger, hvor de

kan utvikle sin kompetanse under gode vilkår
God samhandling med våre nabokommuner
Konsise og tydelige avtaler med fastleger
Større fokus på Økonomisk inntjening

Hvordan er det i dag (2o1,al Hvordan vilvi ha det

Hvordan skalvi komme dit vi vil

Skaffe gode kommunale boliger til tilflyttende fastleger, turnusleger og vikarer, noen må være

sentralt plassert

Utarbeide presise legeavtaler, se på hva andre kommuner har av avtaler
Videreutvikle de faglige utfordringer til legene

Effektivisere og styrke kompetanse hos hjelpepersonell f.eks med sykepleierkompetanse

Fokus på legers arbeidsvilkår bl. a i forhold til vaktbelastning
Legge til rette for at leger kan spesialisere seg

Jobbe videre med å få på plass tilbud i forhold til øyeblikkelig hjelp

Gode elektroniske dataløsninger, mer effektiv drift og lettere tilgjengelighet for publikum
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Tilbud til demente

For å møte de framtidige omsorgsutfordringene
generelt og utfordringene innen demensomsorgen spesielt, vil
nye løsninger, organisasjonsformer og arbeidsmetoder i

omsorgsekto re n være se ntra le satsingsom råder. M å lsetti ngen i

Demensplan 2015 <Den gode dagen> er at alle kommuner
innen 2015 bør kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med
demens. Regjeringen har som mål å lovfeste plikten for
kommuner til å tilby dagaktivitetstilbud for personer med
demens når tilbudet er bygget videre ut.

Tilbud til demente er i hovedsak basert på

institusjo nstilbud
Fleksible bo- og tjenestetilbud tilpasset demente

Dagtilbud til demente (lnn på Tunet) basert på

statlig tilskudd

Bruke velferdsteknologi for å lette hverdagens
praktiske utford ringer

Mangler gode avlastningstilbud
Gode aktivitetstilbud tilpasset brukergruppen
Skjermet tilbud til demente som har behov for
det

Steigen kommune har eget demensteam og
personell som kan kartlegge demensutvikling Gode kunnskap om demens i alle ledd i

organisasjonen
Har tilbud om pårørendeskole

God støtte og avlastni til pårørende

Utvikle dagtilbud for demente/ eldre (arbeidsstua, institusjon-dagtilbud, opprettholde/ utvikle de

tilbud som er i dag <lnn på Tunet>)

Styrke kompetanse iforhold til demens

Styrke bruk av kartlegging - og diagnostiseringsmetodikk

Tilby pårørendeskole jevnlig og satt i system

Tett og godt samarbeid med pårørende

Tilby informasjon om demens til frivillige organisasjoner - styrke kunnskap

Utvikle skjermet tilbud i institusjon

Flere yngre demente vil kreve et annet tilbud enn eldre

Hvordan er det i dag (201a) Hvordan vil vi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil

Samtalegrupper for pårØrende
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mestring av eget liv. Det kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og utredning,
behand ling, reha bilitering, oppfølging og skadereduksjon.

Psykisk helse og rus

God tverrfaglig sammensetning iteamet med
allsidig erfaring og videreutdanning.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten både på

system og individnivå,
Lav grad av brukermedvirkning, selv om det er
ind ivid uelle tilpasninger i tjenesteytingen.
Ma ngler brukeru ndersøkelser.
Mangler knyttet til saksbehandling
Brukerplan mht. ruskartlegging er i bruk.
lnterkommunalt samhandling vha PHRINS

Lite fokus på eldre, psykisk helse og rus

Organisatorisk skille mellom rus og psykisk helse

Kommunen har vedtatt rusplan

Helsedirektoratet har gitt ut veilederen "Sammen om
mestring", et verktØy for kommuner og

spesialisthelsetjenesten i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne. Bakgrunnen er at psykiske

helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos

mennesker i alle aldergrupper og i alle deler av

befolkningen. Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal i fplge
veilederen bidra til flere friske leveår for befolkningen og

redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og
psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og

for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for
personer som har et rusmiddel- eller psykisk helseproblem,
forebygge og redusere problemutviklingen og fremme

Ha brukerfokus på mestring
Fokus på forebygging av psykiske lidelser.
Mere sømløst samarbeid med spes.

helsetjenesten.
Rask og god hjelp til de som trenger det mest,
avslutte tjenester når det ikke lenger er behov.
God kunnskap og økt bevissthet om psykisk

helse og psykiske lidelser i hele den kommunale
organisasjon.
Godt tverrfaglig samarbeid mellom rus og
psykisk helse

Tettere samarbeid mellom hjemmetjeneste og
psykisk helse

Hvordan er det i dag(2O1.a) Hvordan vil vi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil

Styrke brukermedvirkning og pårørende-arbeid. Fokus på å utvikle gode metoder for involvering og

evaluering.

Gruppetilbud med vekt på kunnskap, hjelp til selvhjelp, og aktivitet. Eks. KID kurs. Bedre utnyttelse av

ressurser/ kunnskap. Kan skje ved hjelp av utveksling av tjenester og kompetanseutveksling mellom

de nærmeste kommunene og spesialisthelsetjenesten.

God kunnskap og økt bevissthet om psykisk helse og psykiske lidelser i hele organisasjonen.

Tilgjengelige møteplasser med allsidige aktivitetstilbud/ arbeidstrening.

Styrke kunnskap på prosessorientert arbeid og relasjonskompetanse.

Styrke kompetanse på psykisk helse og rus iforhold eldre
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Bolig og framtidige botilbud

Helt siden 90-tallet har myndighetene Ønsket å "boliggjgre" tjenestene i større grad - skille mellom
det å bo og det å motta helse- og omsorgstjenester. Mange
kommuner har som følge av dette lagt om sine tjenester
med relativt mindre ressursbruk på sykehjem og andre
former for institusjoner hvor vedtak innebærer en "pakke"
med tjenester inkludert. . Når kommuner bygger opp sin

tjenestetrapp er det viktig at ikke sykehjemmet blir det
eneste alternativet når mennesker ikke lenger kan bo i eget
opprinnelig hjem av forskjellige årsaker. Alternativ til
sykehjem eller institusjon er tilrettelagt bolig sentralt, nært

viktige funksjoner og tjenester som kommunens hjemmetjeneste, butikker, legekontor osv. Det er
viktig for folks selvstendighet og integritet at de har sin egen bolig, at de betaler husleie og har
navneskilt pâ døra. Dette gjelder alle voksne. Steigen kommune har få boenheter til utleie for
vanskeligstilte. Det er mange som har problemer med å komme inn idet private boligmarked; som
rusavhengige, minoriteter og mennesker med store økonomiske utfordringer.

Omsorgsleilighetene på Steigentunet fungerer i

stor grad som sykehjemsplasser.
Spredt bebyggelse og mange hus brukes som
feriehus
Stor andel eldre bygningsmasse
Lite tilgjengelige utleieboliger, spesielt sentralt i

kommunen
Kommunal boligmasse som gir tilbud til en

blandet brukergruppe med forskjellig bistands-
behov.

Vi vil se på muligheten for at vi kan dreie på

vår innretningen av omsorgstjenestene fra å

være en institusjonskommune t¡l å flytte
ressurser og omorganisere det vi har i dag,

mot hjemmetjenesten.
Når innbyggerne ikke kan bo hjemme i sin bolig
lenger, selv ikke med støtte og opplæring, , skal

kommunen kunne tilby bolig sentralt,
Ti lstre kke I ig boti I bud fo r va nske ligsti lte på

boligmarkedet.

Hvordan er det i dag (2)1.al Hvordan vil vi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil
Av-institusjonalisere omsorgsboliger/eldreboliger og knytte disse til hjemmetjenesten.
Bemanning etter behov i henhold til vedtatte tjenester.

Arbeidsgruppen harvært inne ien diskusjon på forslag om å omgjøre langtidsplasser på bogruppe 3
til korttid, og organisere denne under hjemmetjenesten. Fordel med dette er at det blir tettere
samarbeid med personalet, mer helhetlige pasientforløp, personalet er både ute og inne. Hvis

hjemmetjenesten får et større ansvarsområde inne på STT, kan overflytting fra hjem til institusjon bli

tryggere og bedre i og med at de kjenner beboerne fra hjemmene deres. Det kan også være en

fordel for persona lgruppa.

Rullering og bruk av personal på tvers av bogruppe/hjemmetjenesten kan gi økt kvalitet på

tjenesten vi gir og øke samarbeid på tvers. Viktig å skille mellom botilbud og medisinsk behandling

Bygge leiligheter nært Steigentunet, slik at personer som bor langt fra sentrum kan få tett
oppfølging av hjemmetjenesten etter behov.

Revitalisering av < Boligsosial hand lingsplan >
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Tienester i hiemmet

Undersøkelser fra mange kommuner over flere
år har vist oss at de aller fleste ønsker å bo i eget
hjem så lenge det er mulig og med minst mulig
hjelp. Det er også vist at når man på grunn av

funksjonstap ikke kan bo trygt i opprinnelig
bolig, ønsker de fleste en bolig nært offentlige
tilbud som butikk, bibliotek og kulturtilbud.
Derfor er det viktig både å ha en fungerende
hjemmetjeneste som kan komme ut til brukere

der de bor både for å gi helsetjenester når det er nØdvendig og ellers hjelp til det man ikke kan klare
selv lenger. Det viktigste er imidlertid at folk får stØtte og opplæring til å klare hverdagens
utfordringer når disse endres.

Leilighetene på Steigentunet driftes som
institusjon, tjenester og det å bo henger tett
sammen. Alle får en pakke, nesten uavhengig av

individuelle behov. Det er en tendens til at når
noen først blir bruker av tjenester, forblir de i

systemet, I ite fle ksi bilitet i tjenesteti ldeli ngen.

Begrenset tilbud av hjemmetjeneste, bl. a pga

store avstander
For lav sykepleierdekning
lkke stort nok fokus på egenmestring, hjelper
brukerne til hjelpeløshet

Bed re sykepleierdekning
De knappe ressursene som kan forventes til
helse- og omsorg i årene framover skal i større
grad brukes i hjemmetjenestene. Det skal skilles
tydeligere på tilbud knyttet til det å bo og tilbud
knyttet til det å motta tjenester.
Det skal legges vekt på å lære opp i større grad

enn å ta over for innbyggere som på grunn av

funksjonstap ikke klarer â gjøre tingene slik de er
vant til. Større fokus på brukernes ressurser og
grad av mestring.
Bedre dekning av hjemmetjeneste større deler
av døgnet.
Godt samarbeid mellom miljøtjeneste,

mm este helse.

Av-institusjonalisere omsorgsboliger og knytte disse til hjemmetjenesten. Bemanning etter
behov. Bruke bemanning på tvers av hjemmesykepleien.

Styrke hjemmetjenesten. Vurdere mer effektiv organisering, både i forhold til geografi og

døgntjeneste.

Ansvarliggjpre pasient og pårørende i forhold beslutninger i egen hverdag.

Bruk av velferdsteknologi i hjemmet. Dette for at personer med for eksempel kognitiv svikt kan

bo forsvarlig i eget hjem.

@ke kompetansen til hjemmehjelperne slik at de kan bruke ressursene til brukerne og ha fokus
på hverdagsrehabilitering i hjemmene. Behov for økt grad av miljøfunksjon for å ivareta
brukernes ressurser. Viktig med økt kompetanse og faste samlingspunkt med hjemmesykepleíen
(tverrfaglighet og samspill).

Hvordan er det i dag (2014) Hvordan vilvi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil
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Helse og omsorg i institusjon
ç -

\t7

lll
fl

medføre at sykehjemmet ikke bare er til for de eldre i befolkningen, men bygger opp tilbud om
omsorg og behandling uavhengig av alder. Sykehjemmets funksjon som førstlinjetilbud i

kommunene er i endring. Denne spesialiseringen gjør at det blir mindre vanlig at noen bor på

sykehjem i mange år av sitt liv, slik det tradisjonelt har vært her i landet.

Det er relativt mange langtidsplasser med
heldøgns omsorg i Steigen
Lite tilbud om aktivitet for pasienter på

bogruppene
Lite fokus på ernæring
Problemer med å få godkjent bruk av akuttplass i

hht. statlige krav (KAD-plass )

Samhandlingsreformen stiller store
krav til kommunenes evne til å

behandle og pleie pasienter som er
ferdigbehandlet i

spesialisthelsetjenesten. Det er
også en grunnleggende forutsetning
for reformens gjennomføring at
kommunene skal behandle mer slik
at færre skal trenge å legges inn på

sykehus. Dette fordrer at
kommunen har sykehjem med et
sterkt fagmiljø for pasientvurdering,
behandling og rehabilitering. Det vil

Rehabilitering i sykehjem. Opprettholde
funksjonene gjennom aktivitet som
gruppetrening.
Større fokus på aktivitet og ernæring
Opprettholde tilbudet om akuttplass ¡

Steigen ( KAD-plass )

Redusere antall langtidsplasser/styrke bruk
av korttidsplasser, også for andre
brukergrupper enn eldre

I
I

t'
I

Hvordan er det i dag (2014) Hvordan vil vi ha det

Hvordan skal vi komme dit vi vil

Ernæring er et aktuelt fokusområde, for eksempel som prosjekt. Undersøkelser viser utbredt
underernæring i norske sykehjem, og vi ser behov for å se nærmere på dette.

Bruke pårørende i større grad. Motivere pårprende til f.eks aktiviteter, bruke pårørende som en

viktig stpttespiller og la de ta ansvar.

Bruke rullerende korttidsopphold i stØrre grad. Dette for å gi kunne gi pasientene f.eks. næring
og oppvæsking, slik at de kommer seg fysisk og psykisk til å klare å være hjemme lengre.
Tilstrekkelig avlasting av pårprende.

De eldre blir eldre og sykdomsbildet mer komplekst. Sykepleiere med spesialisering innen geriatri
vil være en viktig ressurs både i sykehjem og hjemmetjenesten.

StØrre fokus på rehabilitering, bruk av korttidsplasser og avlastning
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O rganisasi o nsutfordringer
Denne plandelen handler om de organisatoriske utfordringene som følger av den utviklingen helse-

og omsorgstjenestene vil måtte gå igjennom som følge av kravene som stilles til de kommunale

tjenestene iårene som kommer.

Rettsi kkerh et, rettfe rdigh et og go d fo rvaltn i ng
Rettssikkerhet betyr at innbyggerne skal være trygge på at ansatte i forvaltningen kjenner lowerk og

myndighetsbestemmelser og at de sørger for at alle som har et legitimt behov for det, får de

tjenester og den hjelpen de etter loven skal ha til rett tid og i rett mengde. Rettferdighet betyr at

innbyggere skal være sikret lik vurdering og lik behandling. Like situasjoner eller like problemer skal

så langt som mulig behandles likt. God forvaltning handler om det, at det felles lovverk som gjelder

for tjenestene utøves på en måte som tilfredsstiller kravene i forvaltningsloven.

Kommunerevisjon har hatt forvaltningsrevisjon (2012/t3l på søknadsprosessene i pleie og

omsorgstjenestene og har avdekket en rekke mangler. En god del av disse er forbedret, men noe

gjenstår.

Mangelfull kompetanse om saksbehandling
Nytt søknadsskjema er utarbeidet og klar til å bli
tatt i bruk.
Saksbehandling spredt på mange ansatte
Mangelfulle rutiner og kunnskap knyttet til
mottak og registrering av søknader. Scanning
ikke tatt i bruk.
Mangelfull kartlegging som ledd i

saksbehandling.
Søknad ikke alltid fremmet av den som skal

motta tjenesten, men av andre tjenesteområder
Mye av lederressurs går til å skrive vedtak
Vedtaksmaler i Profil ikke alltid oppdaterte
Lite bruk av evaluering, har en fått tjeneste,
videreføres den mange ganger uten at det blir
tilstrekkelig evaluert

Utarbeide gode rutiner og prosedyrer
Styrke kunnskap og kompetanse på saksbeh.

Skille mellom tjenesteutøvelse og
vedtaksmynd ighet
Lett tilgjengelig søknadsskjema, også på nett
Samle og profesjonalisere saksbehandling
Prioritere ressurser til dette, viktigste element i

forhold til effektiv tjenesteutøvelse
Bedre samarbeid med søker/pâr1rende i

utforming av søknaden
Ansvarliggjøring i forhold til vedtaksmaler
Ta i bruk gode kartleggingsverktØv
Hyppig evaluering av tjenestene og avslutning
dersom ikke behov
Vurdere hensiktsmessig orga nisering av a rbeidet
Felles adresse for alle sØknader

Samspill og tverrfaglig perspektiv
Målet vårt må være at vi tilbyr samordnede tjenester som er preget av kontinuitet og at man

utnytter ressurser på en god måte. Systematisk arbeid med vedtak/tjenester etter "BEON"-prinsippet
(beste effektive omsorgsnivå). Vi bør samkjøre oss, og gi gode objektive, faglige vurderinger som er
gjort i fellesskap. Vi må bli flinkere til å evaluere og avslutte tjenester når behovet er opph6rt. Vi må

også gi avslag på søknader om tjenester når vi etter vurdering ser at vilkår for å få tjenester ikke er

oppfylt.

Det er også viktig at brukerne tas med på råd i tjenesteutformingen, slik at deltakelse og

bestemmelse rundt egen hverdag sikres.

Hvordan er det i dag (201a) Hvordan vil vi ha det og hvordan komme dit
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I årene framover går vi mot en tid hvor vi får fler og fler eldre i samfunnet. Vi er da nødt til å endre i

forhold til hvordan vi tenker om bistand, hvordan vi løser problemene med for få sykehjemsplasser

og for liten tilgang på personell. Hverdagsrehabilitering er et av punktene vi er nØdt til å ha fokus på

for at flere folk kan bo lengre hjemme. Men for at dette skal bli effektivt og bra, er kartlegging et

nØkkelord.

Steigentunet er i hovedsak base for de fleste helse -og omsorgstjenester i kommunen. Denne

samlokaliseringen gir gode muligheter for å jobbe tverrfaglig og utnytte den kompetansen som finnes

internt. Samtidig setter den også begrensninger med stor nærhet mellom bolig og institusjon.

Vi har i dag etablert et tverrfaglig samarbeid på flere områder, bl.a. Familiesenteret og pre-visitt i

pleie og omsorg. Fremovertrorvidet må settes enda merfokus på å dele kunnskap og erfaring på

tvers av avdelingene og hjemmetjenesten. Særlig i satsningen på hverdagsrehabilitering, vil

tverrfaglighet være en forutsetning for å lykkes. Med dette vil vi kunne dele kunnskaper blant
pleierne og dermed få et bredere kunnskapsnivå på staben. Det vil også gi et mer interessant

arbeidsmiljø som da igjen vil skape trivsel,

Vi må få på plass flere arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid som skal bidra til gode

pasientforlØp og god kvalitet på tjenesten. For at vi skal nå målet med at folk skal bo lengst mulig

hjemme er det viktig med kartlegging av brukerens behov, hvilke ressurser vi har, og hva som skal til
for at brukeren skalgreie daglige gjØremål med minst mulig hjelp.

For den enkelte bruker er det som regel et mål iseg selv å greie oggjøre mest mulig selv med minst

mulig hjelp utenfra. Dette handler om mestring, unngå å være avhengig av andre eller føle seg som

en byrde for samfunnet.

Flerkulturelt helhetsperspektiv
De senere år har vi opplevd økt innvandring til kommunen, som etter hvert også vil ha behov for
tjenester innen pleie og omsorg. Kulturforskjeller kan være alt fra mattradisjoner og mØblering i

sykehjem, til religion og ritualer ved livets slutt.

Kompetanse på dette området blir viktig for å skape tillit, imøtekomme behov, og unngå

misforståelser. I tillegg til kompetanseheving gjennom kurs/videreutdanning, har man flere ansatte

og elever i pleie og omsorg med ulik etnisk bakgrunn. Disse innehar viktig kunnskap om sin religion

og kulturelle tradisjoner som vi kan dra nytte av. Pårørende og venner kan også være en viktig

ressurs for disse pasientene.

KompetanseuWikling
I dag, når denne planen skrives, høsten 2Ot4,har helse og omsorgstjenestene isteigen følgende

kompetanse: Leger, jordmpdre, helsesøstre, fysioterapeut, barnevernspedagoger, sykepleiere,

kreftsykepleier, geriatrisk sykepleier, psykiatrisk sykepleier og 2 sykepleiere med videreutdanning i

palliasjon, hjelpepleiere, hjelpepleiere med kompetanse i geriatri, psykiatri, demensomsorg,

kreftomsorg, vernepleie, samt at vi har tilgang på fotterapeut (privatpraktiserende).

For å svare på utfordringene som denne planen gir oss, må vi utvikle kompetansen videre:

Rehabiliteringsavdelingen ved Steigentunet har personell med lang erfaring innen

rehabilitering. Vi har likevel pr i dag ingen sykepleiere eller hjelpepleiere med

o
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videreutdanning på dette området, til tross for at det har vært et behov over tid i henhold til
opplæringsplanen. Vi mener det fremover vil være helt nødvendig med kompetanseheving

innen rehabilitering, sett i lys av satsn¡ngen på hverdagsrehabilitering.

Ergoterapeuten har også en viktig rolle i arbeidet med hverdagsrehabilitering, og vi mener

det er stort behovet for denne kompetansen. Blant annet når det gjelder tilrettelegging av

hjemmet slik at mennesker kan bo der lengst mulig, og for å forebygge fall, og lette

hverdagen til de hjemmeboende. I tillegg må det etableres et tettere samarbeid med

fysioterapeut.

De eldre blir eldre og sykdomsbildet mer komplekst. Sykepleiere med spesialisering innen

geriatrivilvære en viktig ressurs både isykehjem og hjemmetjenesten.

Øke kompetansen til hjemmehjelperne i kommunen. Behov for økt grad av miljøfunksjon for
å ivareta brukernes ressurser. Viktig med økt kompetanse og faste samlingspunkt med

hjemmesykepleien (tverrfaglighet og samspill). Dette for ä øke deres kompetanse slik at de

kan bruke ressursene til brukerne og ha fokus på hverdagsrehabilitering i hjemmene.

Rekruttering og personalpolitikk
Helsepersonell er den største og viktigste innsatsfaktoren for kommunens helse- og omsorgstjeneste

Helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter og gode og

trygge arbeidsvilkår. Tilgjengelige ressurser må benyttes annerledes enn i dag. Det er kjent at

rekruttering av helsepersonell kommer til å bli en av de aller største utfordringene for kommunene.

Steigen kommune har i dag en betydelig del av uønsket deltid, spesielt i pleie - og omsorgstjenesten

Steigen kommune har satt igang et prosjekt som skal se på dette: <Effektivisering av

ledelsesstruktur, drift og arbeidstidssystemer innenfor helse og omsorg i Steigen kommune>.

Prosjektet har som målsetting å øke antall heltidsstillinger, redusere bruk av vikarer og overtid, og

øke medarbeidertilfredshet og redusere sykefravær. Steigen kommune har hatt gode resultater ved

utpr6ving av alternative arbeidstidsordninger på Bogruppe 4 og Mølnmoa. Redusert bruk av uønsket

deltid vil kunne påvirke rekrutteringen positivt.

Kritiske områder kan være at nye brukergrupper krever ny kompetanse - som resultat av

Samhandlingsreformen. lnnvandrere/flyktninger vil kunne bli både en større gruppe potensielle

tjenestemottakere og tjenesteutøvere. Helse og omsorg har i dag for liten kunnskap om hvilke behov

grupper med annen kulturbakgrunn har. Kommunen bør sikre at det blir bygget opp kompetanse, slik

at nye brukergrupper kan få et forsvarlig tilbud.

Elektronisk kommunikasi on og informas¡on
IKT i helse er en samlebetegnelse som omfatter utvikling og bruk av informasjons- og

kommunikasjonsteknologi (lKT) for å registrere og utveksle helserelaterte data, informasjon og

kunnskap hos pasienter, helsepersonell, helseadministratorer og politikere. I den grad

velferdsteknologiske løsninger overfører informasjon med betydning både for en persons helse- eller

livssituasjon og for den tjeneste vedkommende skal motta, omfattes dette av begrepet IKT i helse. Da

vil også personopplysningsloven og helseregisterloven gjelde. Telemedisin inngår i IKT i helse, og er

særlig brukt i behandlinger der helsehjelp blir understøttet av helsepersonell som befinner seg på

andre steder enn pasienten.

o

25



I helse- og omsorgssektoren er IKT et verktpy for å skape bedre tjenester, og teknologien skal stØtte

arbeidsprosessene i hele bruker- og pasientforløpet. IKT-systemene skal også forenkle innbyggernes

tilgang til informasjon og tjenester, bl.a. slik at det legges til rette for kommunikasjon og

informasjo nsutveksli ng me llom brukerne og kom m u neforva ltninge n.

Steigen kommune har i dag betydelig utfordringer knyttet til effektiv bruk av IKT-verktøy. Dette

gjelder samhandling mellom leverandør av fagprogram og vår it-leverandør, utstyr og kompetanse.

Satsning av å ta i bruk mer av de muligheter som ligger i IKT helse bør være et prioritert område i

framtida.

Samhandling og regionalt samarbeid
Steigen kommune ligger langt fra spesialisthelsetjenestens lokaler og det stiller krav iforhold til å ha

et lokalt faglig kompetent fagmiljø. Oet ligger imidlertid mange ubenyttede muligheter for å
samarbeide tettere knyttet til telemedisin og til å benytte seg av hospiteringsordninger som

Nordlandssykehuset tilbyr. oet bør også legges bedre til rette for at vi samarbeider oftere med våre

nabokommuner, spesielt i forhold til kompetanseutvikling og utnyttelse av spesialistkompetanse.

Statens planer om å utvikle nye kommunestrukturer er imidlertid med på å skape en del usikkerhet

rundt hvilke kommuner Steigen skal orientere seg mot.

Avslutning
Helse- og omsorgstjenestene i Steigen står overfor store oppgaver framover. Befolkningens

alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil Øke. Framfor å heve

terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging,

tidlig innsats og rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor kommuneorganisasjonen

må det ses med nye øyne på hva en tjeneste skalvære, og hvem som skalvære med på å skape den.

Morgendagens omsorgstjeneste skal legge til rette for at brukerne ¡ større grad blir en ressurs i eget

liv og for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for hverandre.

Velferdsteknologi må bli en ressurs for brukerne, som dermed får bedre muligheter til å mestre

hverdagen. Ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner må videreutvikles og tas i bruk på nye

måter.
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STEIGEN KOMMUNE

V/ SIV JOHANSEN

8283 LEINESFJORD Holmvåg LZ.O]-.2OLs

HøRING - UTKAST TIt }IEI.SE OG OMSORGSPLAN

Vi viser til brev L9.t2.20I4

Dyping Grendelag har i møte 8. januar diskutert forslaget som er sendt ut. Våre synspunkter kan

sammenfattes slik:

Vi synes at tidsfristene Í prosessen er for knapp.

Det er bra at planen er opptatt av å fremme frivillighet, sunt kosthold, mere hjemmehjelp, trivsel,

mere bruk av velferdsteknologi, og mere involverte pårørende, Samtidig mener vi det er begrenset

hva frivillige og pårørende kan bidra med ovenfor eldre og uføre. Det er et kjent fenomen at folk flest

er iden berømte tidsklemma.

Vier i mot at beboerne i 3. etasje på Steigentunet ikke skal få delta ifellesmåltidene. Dette har med

trivselog sunne matvaner å gjørel

Styret har forståelse for at kommunens økonomiske rammer tilsier at utgiftene må ned, også

innenfor Helse og Omsorg.

Det er bra at planen dreíer bort fra tidligere overstyring av familiene, til mere å hjelpe dem til

selvhjelp.

De opplistede ønskene for fremtiden vil kreve mye ressurser i form av både tid og penger. Styret i

Dyping Grendelag frykter at disse til dels gode intensjonene vil bli vanskelig å oppfylle, Håpet er

eksterne midler til nødvendige omstillinger. Hvis pengene skal hentes internt er vi kanskje like langt

med tanke på innsparing?

Til slutt vil vi Ønske lykke til i det videre arbeidet,

For Dyping Grendelag:

Oluf Holmvaag (sekretær)
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Vi gir mennesker mulighcter
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AD. Innspill til utkastet for Steigen kommune Helse - og omsorgsplan 2020

Steigen Vekst hilser planen velkommen. Vi savner imidlertid vår virksomhet i sammenhengen, og
tillater oss å komme med følgende innspill:

Synes planen bygger i alt for stor grad på de etablerte fagmiljøene som er på Steigentunet og har i
liten grad tatt med seg den utstrakte kompetansen som finnes i andre bedrifter, frivillige lag og

forcninger i Steigen.

Punktet <<Ansvar for egen helse- egenmestring> (s.11)
Dette punktet ser ut til å kun omhandle eldre personer som beveger seg mot en tilstand til å bli
avhenging av hjelp i en eller annen grad, men vi har da mennesket i yngre alder som også trenger
hjelp til selvmestring.

Hvordan skalvi komme dit:
Kulepunkt: Utvikle det gode samarbeidet med Steigen Vekst

Punktet << Trivsel, aktivitet og dagtilbuò (s.14)
Ser på et dagsenter som ligger utenfor Steigentunet, plassert sentralt i Leinesfiord med et

aktivitetstilbud med en helt annen karakter enn det som i dag ytes på a¡beidsstua. Denne løsningen
kan være med på å spare ressurser for hjemmetjenesten i gitte situasjoner, de kan da i møtekornrne

sinc bruker på et dagsenter. Et dagsenter kan i sin tur ha faste innslag av hjemmetjenesten som

ordner dosetter etc, det kan være felles bespisning, forskjeltige typer tema på dagsorden, eks, tema

om det äværelbli selvhjulpen, om det å ta i bruk velferdsteknologi i hjemmet osv osv, brukerne av

dagsenteret kan fä hjelp til å utnytte de fasiliteter som er i Leinesfiord,- kontorer og butikker osv.

Hvordan skal vi komme dit:
Kulepunkt: Knytte tettere og bedre kontakt med frivillighetssentralen og Steigen Vekst.

Punktet <r Barn, unge og familien (s.15)
Tilstrebe mest mulig normalisert hverdag for å unngå stigmatisering

Hvordan skal vi komme dit:
kulepunkt: Øke livskvaliteten hos familier med å gi ungdom og foreldre mulighet til å bli inkludert i
et jobbmiljø for eksempel på Steigen Vekst.

Punktet <Psykisk helse og rus> (s.19)
Også for denne gruppen vil det være svært tjenelig med økt aktivitet noe som vil høyne deres

livskvalitet, for eksempel det å inkludere/ muligheten til å kunne tilby kvalitetstid ved et dagsenter

Med å inkludere de utsatte grupper med sine lyter,- det være seg seg rus, angst etc kan man
forebygge livsstil sykdommer.

Hvordan skal vi kommc dit:
Kulepunkt: Styrke samarbeidet med Steigen Vekst i forhold til jobb/ aktivitet.

'Ièf ef'on...... .........7577 8335 Org.nr,,...... ........876 516 012 mva
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Punktet < Bolig og fremtidig botilbud>> (s.20)
Innledning: Overgangen fra eget bosted/ hjem til et kommunalt sentral boligtilbud kunne bli mere

skånsom og lettere hvis vi hadde et dagsenter sentralt som utvidet de eldres nettverk og som gav

denne gruppen en utvidet/ aruten tilhørighet og tilknytting.

Punktet <Tjenester i hjemmeb (s.2f)
Irurledning: Etablering av dagsenter slik vi ser det kan være med på å styrke hjemmetjenesten samt

være ressursbesparende i forhold til ïmøte deres brukeres behov.

Punktet << KompetanseutviklÍng> (s.24)
Innledning: Vi anser Steigen Vekst som en del av Steigen kommunes omsorgstjeneste i og med at

Steigen Vekst er heleid aksjeselskap av Steigen Kommune.

Kulepunkt: Steigen Vekst har lang erfaring oghøy kompetanse päattføring og det âhøyne
arbeidstakeres livskvalitet , - det å gå fra passivitet frem til arbeidsaktivitet.

lèIefon....... ........7 577 833 5

I]post..............,, post(r¿steigenveksl.no
Org.nr......,.....,
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Norsk Sykepleierforbund
Steigen kommune

Steigentunêt

8283 Le¡neslord

1|f.191762718

Fâks:75776398

E+ost;helen-gronbech@steigên.kommune.no

Steigen Kommune
v/ Leder for Helse og omsorg,
Siv Johansen

20.o1.15

Høringssvar Helse og omsorgsplan 2O2O

Viser til høringsbrev 19.12.14 med forslag til ny Helse og omsorgsplan for Steigen kommune

Her er høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund (NSF):

På bakgrunn av utvikling og endringer i helsetlenesten ser NSF i høyeste grad behovet for en ny

Helse- og omsorgsplan i kommunen, og støtter dermed initiativet. Det stilles nye og store krav til

kommunehelsetjenesten, og i likhet med mange andre kommuner i landet, står vi i Steigen

ovenfor store utfordringer som vil kreve handlekraft og bevisst prioritering. En god utnyttelse av

ressurser gjennom utvikling og forbedring av tjenesten er dermed viktig for at befolkningen skal

kunne få gode holsetjenester også iframtiden.

Til tross for en forholdsvis stram tidsplan, har prosessen vært god. Tillitsvalgte, bruker-

representanter og ansatte fra ulike avdelinger i helse og omsorgstjenesten har vært involvert i

arbeidet med å utforme planen. Vi har fått en plan med enkel utforming og som kan være

forståelig for de ansatte i helse og omsorg, og for den øvrige befolkningen i kommunen.

NSF støtter i all hovedsak innholdet i Helse- og omsorgsplan 2O20.

Nedenfor har vi listet våre forslag til mindre korrigeringer:

. Side 11: Ansvar for egen helse - egenmestring

Første kulepu nkt, "Utvikle helsefremmende barnehager" og tredje kulepunkl, "Utvikle

helsestasþn for ungdom" - disse punktene som tiltak henger lite sammen med de to

foregående avsnitt. Foreslår å flytte disse til side l3 under kap. "Barn, unge og familier".

Eventuelt hør man beskrive også disse områdene under <Hvordan har vi det i dagt og

<cHvordan vil vi ha det>.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Org nr .\O 9ó0 il'll j06 M'rÀ
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. Side 12: Sterkere brukerrolle

Avsnitt "Hvordan er det i dag (2014\" :Endre ordlyd i første setning til <Dagens tjenester

styrer ifor stor qrad_ etterspørselen..>

. Side 15: Barn, unge og familier

lnneholder faglige forkortelser PMTO, TIBIR og lP. Disse må forklares/ skrives fullt ut, slik at

språket i planen er forståelig for alle.

. Side 17: Allmennlegetjenester

Forklare forkortelser KAD og p/o

. Side 21: Tjenester i hjemmet

Tredje punkt i siste avsnitt sier "Ansvarliggjøre pasient og pårørende''. Punktet bør fiernes,

eller eventuelt erstatte "an svarliggjøre" med "involvere".

. Side 22: Helse og omsorg i institusjon

Når det gjelder ambisjonen om å redusere antall langtidsplasser i sykehjem, ser vi at det

mangler beskrivelse av dette under "Hvordan skal vi komme dit vi vil". Det samme gjelder for

godkjenning av KAD.

NSF ser fram til ei godkjenning av Helse- og omsorgsplan 2020. Vi mener den vil være et godt

utgangspunkt for et videre samarbeid om å utvikle helsetjenesten i vår kommune.

Med vennlig hilsen

Norsk Sykepleierforbund,

v/Helen Grønbech

hovedtillitsvalgt

NORSK SYKEPLEI ERT'ORBUND

Org 11.: NO 960 893 506 MV



Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Rådet for funksj onshemmede

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 06.05.2015

Til stede på møtet

Medlemmer: Astri G. Valberg, Ninie van Schaik,ØyvíndMarkussen

Fra adm. (evL andre): Trine Adolfsen (sekretær)

Behandlede saker: lll5

Rett utskrift,
teinesfiord, 08.05.15

lcrn¿

SAKSLISTE

)tà-"

Arkivsaksnr.
Tittel
131840
HELSE. OG OMSORGSPLAN
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IIELSE. OG OMSORGSPLAN

Vedtak:

Rådet for funksjonshemmede (RF) har behandlet utkast til helse og omsorgsplan2}2} imøte
06.0s.2015.

Vi mener at dette er et godt arbeidsdokument og støtter hovedmålsettingen i planen. Planen er
grundig behandlet både av de ansatte og gjennom folkemøter, men vi mener at brukerne ikke i
særlig grad er tatt med i forarbeidene.

For øwig har Rådet for funksjonshemmede følgende merknader til planen:

Er det tatt hensyn til de store avstandene i Steigen når man ønsker økt bruk av
hjmmetjeneste?
Hvor mye av arbeidstiden går til kjøring mellom brukerne?
RF mener en løsning kan være å bygge omsorgsboliger rundt Steigentunet

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven burde vært tatt med i planen
Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling
innebærer: likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.

Livskvalitet for brukerne er avhengig av kompetansen som innehas av faglersonale.
RF understreker at vi trenger godt utdannet fagpersonale i mange sammenhenger og
det er begrensninger i hva frivillige kan, vil ogbør gtrøre.

RF mener at det er behov for flere aktivitetstilbud/dagsenter

RF mener at fellesmåltider som sosial møteplass er viktig også i 3. etasje på
Steigentunet.

RF mener at for â øke frivillig innsats og samarbeidbør frivilligsentralens arbeid
synliggjøres bedre slik at terskelen for å benytte seg av tjenestene blir lavere og at det
blir flere som tør melde seg som friviilig.

RF støtter nødvendigheten av en ergoterapeut og ser behovet for å øke kompetansen
hos støttekontakter, hjønmehjelpere osv.
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Sak 18.15 Helse- og omsorgsplan 2020.
Helse- og sosialleder orienterte om forslaget til planen.
Eldrerådets vedtak:
Eldrerådet har ingen bemerkninger til helse- og omsorgsplanen 202A.
Rådet slutter seg enstemmig til fremlagte plan.

Rett utskrift:
Steigentunet, 24. april 2015
For Eldrerådet i Steigen

Eva Moen StorØ
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FINAIISIERING AV STEDSUTVIKLING LEINESFJORD SENTRUMSGATE DrcL 2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Løken
0911392

Arkiv: L05

Saksnr.:
29/ls
40lrs

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.2015
18.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar å bruke asfalteringsbevilgningen på 1 mill. kr for 2015 knyttet
til sentrumsplanen i Leinesfiord.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.06.2015 sak29/15

Behandling:

Forslag fra Asle Schrøder:
<Steigen kommunestyre vedtar å tilleggsbevilge inntil 1,7 mill. kr. for 2015 knftet til
sentrumsplanen i Leinesfi ord. >

Vedtak:

Det ble først stemt over administrasjonen innstilling.
Denne falt med 2mof 5 stemmer.

Det ble deretter stemt over om det skulle tas opp lan til prosjektet.
Det ble vedtatt med 5 mot2 stemmer å ta opp lån.

Forslag fra Asle Schrøder ble vedtatt med 5 mot2 stemmer.

Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommunestyre vedtar å tilleggsbevilge inntil 1,7 mlll. kr. for 2015 knyttet til
sentrumsplanen i Leinesfi ord

Saksutredning:
Saken var oppe i kommunestyret som sak 29114 den 28.08.2014.
Bakgrunn for saken er utredet i ovenfor nevnte sak. Saksframlegg og vedtak bygde den gang

på et kostnadsoverslag päkt 4.461.159 inkl moms. ( Søknader til Fylkeskommunen skal
beregnes med moms). D.v.s en kostnad på kr 3.568 .927 kr uten moms. I dette inngår
opprusting av parkeringsarealene/bussoppstillingsplassen og området rundt Allhuset, delvis
nytt overvannsavløp på parkeringsarealene, oppmerking av parkeringsplasser og en utvidelse
med ca. 12 nye, mur/kantstein/belegningsstein, belysning, ny beplantning og bord/benker mm.
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Det ble i vedtaket garantert for kommunens andel pälc 2.048.080 kr (inklusive
momsrefusjon) forutsatt at Nordland FylkeskoÍrmune gikk inn med samme beløp. En
garanterte også for den private andelen på kr 365.000 kr.
Prosjektet har også blitt dyrere enn opprinnelig beregnet p.g.a. at det er tatt med en del
utomhus-arbeider som tilhører allhusprosjektet. Det dreier seg om støttemuren mot nabo som
er kontraktfestet og en del arbeider framfor inngangspartiet på Allhuset som ikke er
ferdigstilt. Disse arbeidene har stipulerte kostnader på til sammen ca kr 500.000. I tillegg er
det lagt inn et nytt avløpsnett fra området mellom skolen og Allhuset siden det eksisterende
avløpet delvis er gått tett. Kostnadene til dette er i anbudet beregnet til opp mot kr 400.000.
Nordland Fylkeskommune har mindre midler til disposisjon og har kun gått inn med kr 1 mill
i prosjektet. Den private andelen på kr 365.000 er innfridd av Sparebank 1.

En har valg!. ä gå ut med anbud på prosjektet under forutsetning av at finansiering faller på
plass. Billigste anbud er på kr 4.439.000,-. Moms kommer i tillegg. Denne fär vi full refusjon
for og holdes utenfor oppsettene.
En har gättnøye igjennom det anbudet som ligger an for å bli antatt og vurdert at en som ei
nødløsning kan ta ut noen elementer av det som er planlagt:
Beholde bussholdeplassen slik den er nå uten å forsterke denne, men med ny asfalt.
Innspart: kr 100.000

Ta ut nytt overvannsavløp som krysser barnehagevegen og som har utløp i Myklebostadelva.
Besparelse i forhold til plan: kr 200.000

Ta vekk planlagt utvidelse av parkeringsplassen mellom skole og rådhus: kr
200.000

Ta ut bord/benker, sykkelstativ, flaggstenger o.l. kr 160.000

Ta vekk planting med trær og busker: kr 40.000

Reduksjon av anbud som følge av fratrekk av poster: kr 700.000

Anbudssum etter reduksjon og uttrekk av elementer: kr.3.739.000

Vi har følgende finansiering:

Sparebank 1

Nordland f,dkeskommune :

Avsatt i budsjett for 2015:

Tilleggsbevilping i sak 29 I I 4

Økt pnv at fi nansiering fra handel s stand

Samlet finansiering

Mangler:

kr. 365.000

kr. 1.000.000

k. 612.000

kr. 543.000

kr. 200.000

kr.2.720.000

kr. 1.019.000

Som oppstillinga viser mangler vi ca kr 1 mill for å kunne gjennomføre et redusert prosjekt.
Et hovedproblem er atvi fikk 1 mill l<r mindre fra Nordland FylkeskoÍrmune enn beregnet.

Vurdering:
Utvikling av sentrum i Leinesfiord har vært viktig for å fti et levende og trivelig sentrum.
Sentrumsplanen DEL I er et synlig bevis på dette.
Fullføring av prosjektet med fase 2 er blitt svært aktualisert etter at Allhuset ble ferdigstilt.
Uteområdene rundt dette (inklusive muren mot nabo) er ikke gjort ferdig i påvente av DEL II

Side 15 av23



Sak 40/15

av sentrumsplanen og en forståelse av at disse arbeidene vil kunne bli billigere når de inngår i
en større sammenheng.
Deler av parkeringsplassene både ved sentralskolen og mellom Rådhuset og Allhuset mangler
asfalt som følge av gravearbeid knyttet til vann og avløp tillfra Allhuset og det står store
dammer på parkeringsplassen ved regnvær. Det er således nødvendig â g¡øre betydelige
arbeider for å opprette bedre avløp og nødvendig fall til sluk i området. Eksisterende
avløpssystem îra 1974 er delvis tett og må oppgraves/renoveres.
Prosjektet med sentrumsplanen DEL II mangler kr 1 mill. for at hele kommunesenteret kan
fremstå som et helhetlig område selv om det planlagte arbeidet er redusert til et nødvendig
minimum. En sitter da igjen med tre dilemmaer:
En kan droppe prosjektet, ta midler fra andre poster, eller tilleggs bevilge kr I mill.
Disse alternativene er nøye vurdert på utbyggingsavdelinEa, oE en er kommet fram til at en vil
foreslå å bruke asfalteringsposten til å fullfrnansiere prosjektet.
Det betyr at noen områder andre steder i kommune vil Ë asfalt ett år seinere enn planlagt.
Samtidig vil en nå fä fullført sentrumsprosjektet og nyttet de bevilgningene som er gitt.
Det er også viktig å ta med i betraktning at det uansett må gjøres utearbeider tilsvarende ca. kr
500.000 rundt Allhuset for at dette skal bli ferdig som forutsatt.
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UTBYGGING AV INDUSTRIAREAL I LAI\GNESVIKA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Løken
t5lt15

Arkiv: 233

Saksnr.:
30lrs
4Ut5

Ufvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.201s
18.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar âbygge ut et industriområde i Langnesvik med et areal på til
saÍrmen ca. 10 da. Samlet kostnad begrenses til 7 mill. kr.
Det er en forutsetningfør arbeidet settes i gang at kommunen har en eller flere forpliktende
avtaler med bedrifter som sikrer årlig leie tilsvarende kommunens kostnader med prosjektet.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.06.2015 sak 30/15

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

Saksutredning:
BøteneL A/S har henvendt seg til Steigen Kommune i den hensikt å be Steigen kommune
bygge ut et industriområde i Langnesvik som bedriften kan ekspandere på.

Bøteriet A/S er etablert i Langnesvik i dag. Bedriften driver vesentlig med service på
oppdrettsnøter. Dvs. at de vasker,ÍWarefer og impregnerer nøter. Bedriften har ekspandert
jevnt over flere år. De er i dag en moderne bedrift med 13 ansatte. Bedriftens markedsområde
er hele Nordre Nordland.
Markedet er økende og bedriften ønsker å ekspandere. For ãta støne marked er det viktig å

utvikle gode fasiliteter både med tanke på effektivitet, men særlig også hygienekrav i forhold
til smitte ogmlljø. Bøtenet vil etter investeringen være den mest modeme servicestasjonen i
Norge.
Det må gjøres en del grunnlagsinvesteringer i areal før bedriften kan bygge ut. Det må fulles
ut sjøarealer (Ca. 4,5 da). Massen som skal fflles ut tas fra en fiell haug sør for etablert
bedrift. Når haugen er skutt vekk vil det bli nytt areal til disposisjon. Til saÍìmen vil det bli et

nytt industriområde på ca 10 da. Det vil også bli plass for andre bedrifter å etablere seg på

området.
Bakgrunnen for henvendelsen til kommunen er at bedriften har begrenset med
investeringsmidler. Hvis de slipper å bruke midler på grunnarbeider kan de bygge en bedrift
som har større kapasitet og som tilfredsstiller dagens krav til hygiene o.l. Det er også gunstig
å fä et areal som gir mulighet for knoppskyting av andre mindre bedrifter. Hvis Steigen
kommune gjør investeringen er det mulighet for å oppnå fflkeskommunalt tilskudd til
utvikling av området.
Det er meningen å bygge ut etter samme modell som ble gjort i Helnessund, der Slip lhar latt
i bruk det meste av arealet. Her betaler bedriften ei leie tilsvarende kommunens kostnader
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med utvikling av arealet. Det betyr at Steigen kommune vil ha ansvar for utvikling av
området, men ikke ha noen likviditetsmessig belastning med prosjektet.
Dagens atkomstvei til Bøteriets anlegg og moloen/fiskerikaia foreslås lagt om, slik at den går

rundt industriområdet i stedet for â gã gjennom Bøteriets anlegg. Veien er kommunal i dag, og
vil fortsatt være kommunal. I forbindelse med det pågående arbeidet med kommuneplanens
arealdel vurderes det å legge til rette ytterligere industriarealer i Langnesvika, vest/sørvest for
Bøteriet. Den nye adkomstveien vil da også kunne nyttigg¡øres som adkomst til disse nye
arealene. Kostnadene ved å legge om veien er anslått til ca 500.000 kroner, og vil inngå i
prosjektet.
I denne saken har en i søknad til fulkeskommunen (søkt pr 1 mars 2015) operert med følgende
kostnader:
Byggrng av sjetee: 3.202.800 kr
Utfylling inn for sjetee 2.710.000 kr
Bygging av vei: 500.000 kr
Margin 500.000 kr
Sum kostnad uten MVA: 6.912.800 kr
Det er søkt om et tilskudd pâ ca.2 m111. kr som vil være det meste Steigen kommune kan
oppnå.
Det er pr d.d. ikke gitt svar på søknaden.
Bøtenet A/S ønsker at Steigen kommune skal foreta utbygginga uavhengig om kommunen für
tilskudd eller ikke.
Det er ønske om å sette i gang arbeidet nå i høst. Arbeidet vil bli detaljprosjektert av et
konsulentfifina som også vil være med under gjennomføringa.

Vurdering:
Bøteriet er en hjørnesteinsbedrift i Steigen kommune. Den har vært etablert i mange år, men
har hele tiden vært i en utviklingsfase for å holde tritt med ei rivende utvikling i
oppdrettsnænnga. Nå skal bedriften ta steget videre inn i en ny fase, og posisjonerer seg for å
møtehygienekrav og kapasitetskrav. Målet er at bedriften skal bli den mest moderne
servicestasjonen i Norge.
Bedriften har begrenset investeringskapital, og ønsker kommunens deltagelse i prosjektet, slik
at de kan konsentrere seg om å bygge et anlegg de er tjent med framover.
Bøtenet A/S sysselsetter l3 personer, og har et potensiale til å utvide med 5-10 personer.
Dette er viktige arbeidsplasser i kommunen, og særlig i et område som er relativt
næringssvakt.
Langnesvik blir sett på som et område med mulighet for ekspansjon. Det er flatt, sjø nært, har
havneforhold og ligger nært til skipsleia. Det vil være naturlig at Steigen kommune er med og
legger til rette for ekspansjon i området.
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HAKVÅG VA¡INVERK . FINANSIERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
15/381

Arkiv: M12

Saksnr.:
35lrs
421t5

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.2015
18.06.2015

Forslag til vedtak:
Steigen Formannskap bevilger kr 5 200 000,- eks mva for legging av vannledning fra
Røtnesmyra til Hakvåg.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.06.2015 sak 35/15

Vedtak:
Enstemmi g som innstillingen.

Saksutredning:

Bakgrunn: Hakvåg kommunal vannverk har i dag eget inntak uten rensing. På grunn av
perioder med både dårlig kvalitet og usikker forsyning, er det tidligere vedtatt å knytte Hakvåg
vannverk Lil Engeløy I Bogen vannverk.
Også her har vi leid inn Norconsult. Norconsult er i gang med planleggingen. I dette tilfellet
ønsker vi å be om fìnansiering ut fra en kostnadsberegning før det hentes inn anbud. Se

vedlegg.

Vurdering: Se vedlagte

Vedlegg:
- Kostnadsberegning fra Norconsult 2015-15
- Kopi fra økonomisk kartverk med inntegnet vannledningstrasè.
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Vannforsyning Hakvåg
Landledning
Ny ledning 2200m

Bdel lr.rct I enr' I enr'.par I urngae 5um

2
m

m

m

RS.

m3

m

m

m

m

stl<

stk

RS.

m

R.S

RS,

m3

m2

stk

RS

40

250

I 700

30 000

I

75

280

65 000

25 000

40 000

0

20 000

30 000

l0

r 3200

I 540

660

I

I 000

2200

2200

2

2

I

0

2

I

2

l0

5

20

528 000

385 000

I t22000

30 000

I 50 000

il0
330 000

I 65 000

6t6 000

I 30 000

50 000

40 000

40 000

30 000

0

20 000

372 600

I 70 000

t86 300

745 200

Vannlednins Hakvàs PE SDRI I DN I l0

Vegetasjonsrydding inkl. bortkiøring

Graving av grø'ft

Kombinert grøft

Vannulemper

Bortkjøring av grøftemasser/overskuddsmasser*

Fundament

Omflling

Gjenfylling

Vannledning (l l0 mm)

Vannkummer

Nedgravde luftekummer

Veger, private hager, kabler etc

Kabeltrekkerør med kabel

Tílknytning eksiste. ledning

Trykkprøving, desifisering

Oppbygging veg

Asfalcering

Kryssing bekk/elv

Rigg og drift

Prosjekteríng

Byggeledelse

Uforutsett

5 220 100Sum elcskl. mva.
* Det forutsettes at masser kan deponeres i nærheten av i nærhet.

70% løsmasse grøft og 30% kombinert (fi el I Jløsmassegrøft)

Eksisterende masser kan i hovedsak benyttes som fundament og omfrllinEav rør
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Sak 43115

NORDFOLD BOLIGFELT . FINANSIERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
tsl406

Arkiv: L83

Saksnr.:
36lts
43lls

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.06.2015
18.06.201s

Forslag til vedtak:

Steigen Formannskap bevilger kr 3 300 000,- til utbygging av Nordfold Boligfelt.

Saksutredning:

Bakgrunn: Etter at det er gitt tilsagn til kjøp av tre tomter, hvor av en tomt allerede er
bebygd, er det behov for å klargjøre flere tomter i Nordfold Boligfelt. Denne utbyggingen er
det fra politisk hold tidligere gitt klarering for, men det er ikke bevilget penger i budsjett for
2015.. Norconsult er leid inn for planlegging og gjennomfønng av anbudsprosess. Etter
gjennomfbrt anbudskonkurranse har Ottar Bergersen og sønner levert laveste anbud og er
innstilt på å fä jobben, forutsatt finansiering.
I deres anbud er sluttsummen kr 4 295 513,- eks mva.

Vurdering: Det er i anbudet mulighet til å redusere utbyggingen. Viser til vedlegg fra
Norconsult, punkt '7 . Total reduksjon kr 1 443 328,-.
Dermed vil ny sluttsum bli kr 2 851 185,-.
For å ta høyde for byggeledelse og uforutsett, foreslår administrasjonen at Formannskapet
bevilger kr 3 300 000,- eks mva.

Vedlegg:
- Kopi av plantegning, Nordfold Boligfelt
- Anbudsevaluering fra Norconsult.
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Norconsuk r}

Steigen kommune
Leinesfjord
8283 Leinesfjord

Ved: Prosjektleder Oluf Holmvåg

Deres r=f li á¡ ¡ei. Dato

zil ii-05-iJ5 I 4 195 d/,furbe lairngi rrur-s t LiL<1.-J

Nordfold Boligfelt
Anbudsevalue.ring

l, Konkurran$eform, kunngjøringer og frisler

Entrepriseform:

Anskatf elsesprosedyre:

Anbudskonf eranse 1 befaring

Frister:

Hovedentreprise

Apen anbudskonkurranse

28.05.2015

Kunngjøring i Doffin:

Frist for innlevering av anbud:

Anbudsåpning:

15.05.2015

1 1 .05.15, kl 15.00

1 1 .05.15, kl 15.20

All kontakt i anbudsfasen fremgår av komplett konkurransegrunnlag inkl. referat fra anbudsbefaring utgitt i

DOFFIN.

Norcon¡r¡lt.ãs I Pb. 434, NO-800I Bodø
I{o¡uad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
TeI: +47 75 40 45 00 | Fax +47 67 54 4978

Hovedkonlor:
Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

NO 962392687 MVA
firmapost@norconsult. no
www.norconsult.no
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Følgende lerrerte inn anbud, her nummerert iden rekkefølge de ble åpnet ogførïtil anbudsprotokoll

Alle de tre anbudene er innlevert rettidig innen anbudsfristen den 1 '1.05.2015 kl. 15:00 og som opplyst i

konkurransegrunnlaget og kunngjøringen i DOFFIN.

J Vr¡r,:lerinE;1r/ rrrr)tt.ltt¡¡,rnhr.r¡L ¡11¡¡d f1s:lr:i,/n ttI l<'t.rlilik,:r-;jonsl<r¡v

Pris eks. mvaLeverandører som har levert tilbud Mottatt
Dato/ tid

Løpenr

07.05.1 5
4.295.5131 Ottar Bergersen & Sønner as

08:15
1 1 .05.15

09:00
5.254.2262 Taraldsvik maskin as

08.05,15
13:40

4.706.2053 Mesta AS

Dokumentasjons som skal leveresGenerelle krav
FirmaattestAnbyder mä være registrert i foretaksregisteret

Vurderinger
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyllLøpenr. 1

OKLøpenr 2 Dokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfylt
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyltLøpenr. 3

Dokumentasions som skal leveresGenerelle krav
Egenerklæringsskjema HMS samsvarende med
forskrift om offentlige anskaffelser $ 3-4 fylles ut,

signeres og vedlegges.

Deltaker skal ha et fungerende HMS system

Vurderinger
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyltLøpenr 1

OKLøpenr.2 Dokume ons som etterspurl er levert. Krav oppfylt
OKLøpenr.3 Dokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfylt

Dokumentasjons som skal leveresGenerelle krav
Skatteattest (teksten er forkortet her)
Mva-attest (teksten er forkortet her)

Deltaker må ikke ha uoppgjort krav om

merverdiavgift og skatt eldre enn 6 mnd

Vurderinger
OKLøpenr. 1 Dokumentasjon som etterspurt er levert. lngen restanser på skatter og avgifter

Kravene er oppfylt.
OKDokumentasjon som etÌerspurt er leverl. lngen restanser på skatter og avgifter

Kravene er oppfylt.
Løpenr.2

OKDokumentasjon som etterspurt er levert. lngen restanser på skatter og avgifter

Kravene er oppfylt.
Løpenr. 3

l\l :j , lt , '..) )t ". 
l),\J llÈl lj,jr G\,.i.t:.)t.:. iò 1..,)ut<t.t't1ítj..jt i¡r¡l..rJ r:.¡i:,r r:= raLtc¡t¡u i,r,:¡ lt. ': ;\ t:) Staa 4 ) t )
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Dokumentasjons som skal leveresKrav til økonomisk / finansiell stilling
Firmaets siste revisorgodkjente årsregnskap.

Kredittvurdering av anbyderen, som ved

anbudsfristen ikke er eldre enn 3 mäneder.
Vurderingen skal være utferdiget av uavhengig

aktør som har konsesjon for dette. Resultatet av

kredittvurderingen skal fremkomme som en gradert

verdi (tall eller bokstaver, for eksempel AA) mot en

definert skala.

Anbyder skal ha god kredittverdighet sett i forhold
til den kontrakten som skal gjennomføres

Vurderinger:
OKLøpenr. 1 Arsregnskap lor 2013 er levert.

Kredittvurdering/ -rating daterl 19.02.2015 fra Experian levert. Resultat: score

foretak 871 = Beste kredittverdighet. Krav er godkjent
Det bemerkes at selskapets (anbyder) størrelse med egenkapital ca 11 MNOK
gjør al entreprisen ikke er økonomisk svaert krevende

NEGLøpenr.2 I kke levert revisorgodkjent Arsreg nskap. Kredittvu rdering/ -ratin g d atert

06.1 1 .2014 fra Kredittopplysningen.no levert. Kredittvurderingen er ikke vurdert

nærmere da det er stjlt krav om denne ikke skal være eldre enn 3 mnd regnet fra
anbudsfrist. Kravet er ikke godkjent.

NEGLøpenr. 3 Arsregnskap for 2013 er levert.

Kredittvurdering/ -rating daterl 13.01 .2015 fra Experian levert. Kredittvurderingen

er ikke vurdert nærmere da det er stilt krav om denne ikke skal være eldre enn 3

mnd regnet fra anbudsfríst. Kravet er ikke godkjent.

Dokumentasions som skal leveres
Krav til Tekniske og faglige kvalifikasioner

(1) Bemanning for dette oppdraget
(organisasjonsplan) med navn og CV for
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder

tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

(2) Foretakets víktigste leveranser de siste 5

årene, inkludert deres verdi, tidspunkl og mottaker

(3) Beskrivelse av utslyr, maskinpark eller annel
tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av

denne kontrakten

Tilbyder skal ha god gjennomføringserrne og skal

sannsynliggjøre at det etterspurte kontraktarbeidet
kan utføres innenfor fastsatte krav.

Vurderinger:
OKLøpenr. 1 Organisasjonsplan OK, Har levert referanser referanser på veg og VA og

tilstrekkelig utstyrspark. De har sannsynliggjort at det etterspurte
kontraktarbeidet kan utføres innenfor fastsatte krav.

OKOrganisasjonsplan OK, Har levert noen referanser. Har tilstrekkelig utstyrspark.

De har sannsynliggjort at det etterspurte kontraklarbeidet kan utføres innenfor

fastsatte krav.
OKLøpenr. 3 Organisasjonsplan OK, Har levert referanser på veg og VA og tilstrekkelig

utstyrspark. De har sannsynliggjorl at det etterspurte kontraktarbeidet kan

uIløres innenfor fastsatte krav.

Løpenr.2
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OpPsummering for hver enkelt anbyder hva gjelder kvalifikasjoner

4 f{o¡rtroll mhp fullsiendighet og forbehoid

Konkurransegrunnlaget angir entydig hvilke dokumenter som skal leveres, og hva som skal angis fra
anbyder, for at anbudet skal være fullstendig.

Her gis vurderinger mht. hvert enkelt anbuds fullstendighet på hvert enkelt punkt.

Anbyder - LøpenrDokumentnavn Referanse i

konku rransegrun nlaget
1 2 J

Anbudsbrev Kap.2.9 ok
Anbudsblankett Kap.2.2-2.8 ok
Mengdebeskrivelse
priset

Kap. 6
ok

1) 1)

1) Anbudet anbefales awist pga. forhold ved leverandøren, rel. Vurdering av kvalifikasjonskrav.
Sarnsvarende med innkjøps-reglene videreføres ikke evalueringen av anbudet til fasen etter der
konklusjon om avvisning er gjort.

i Il,za I u e ring av ant¡ ucie n o-- nrhp lil de I i n gs.ht il ;r ri ;' r

5 I Tildelìnqskliterier

Fra konkurransegrunnlagets kapittel 4.5 Tildelingskriterier

.15 Tild+lingskrilerÞr

Kc.ngrkt uldele¡ den rnt¡dqÉrt i{-rre har gn det for Stergec kc¡nmrne rnrt ttrdeJaküg+ anb'rd,
r'':rtlen pa gunnJag 1..'pns

hi;eçscrm!eggesulglunrf.¡¡,.'-¡rdqrinqenerpnstrt'di¿ns,K'ukürranjcsunek¡kl m,l'a', h-'rriR+¡t
ibr e "'*nrudle terJ- og frr nlhgg f'-rr :r rstuelle f,:rbetx{d- rãmt for I ü; timer r gien-ncrnsnia!-rg
tirnrprts per:oneJl e kskl g¡tE - I iíJ timrr x gjenncrrnsinlig umepri¡ maskincr ek.-kl mr-r

Eçt- ftrrbehc{d gk¡l v.rreprjssafi ¡r'-anb.;drr. eller mà kmnepnses r-ed aubrdEeraluelilg-

LØpenr.1 Anbyder vurderes å være kvalifisert i forhold til alle kvalifikasjonskravene.
Løpeil.2 Anbyder vurderes ikke å være kvalifisert i forhold til alle kvalifikasjonskravene, og

anbefales avvist.
Løpenr.3 Anbyder vurderes ikke å v¿ere kvalifisefi i forhold til alle kvalifikasjonskravene, og

anbefales awist.
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Beskrivelse av
kostnadselement

Anbud løpenr 1 Anbud løpenr 2 Anbud løpenr 3

Eks. mva lnkl mva

1 Etablering. dritt
oq avvrklìng

305 000

2. Ulemper 47.750
3 VA-arbeider 1.244 915
4. Prøving og

kontroll
't 14 380

5, Ve¡er 1 590 265

6. Kabler 149 92A
7 Opsjon - Ve¡

SKV 6
843.275

Tillegg for estimert
regn¡ngsarbe¡d

1 51 750

Korngering for evt
f eil

0

Korrigering For evt.
forbehold

0

Sum totalpris for
sammenliqnino

4 447 263
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Rangering 1

{ì,{n.i:.; ir lì rì..T o r-l\ i nrr ;ìill i rr<¡

Med bakgrunn i regelverk om offentlig anskaffelser, kriterier satt ¡ anbudel samt ovenstående vurderinger
anbefales følgende:

1)AnbudmedlØpenumme(2 - Taraldsvikmask¡nas-Avvisesfordiforholdvedleverandørikkeoppfyller
krav satl til leverandørens deltakelse i konkurransen, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser S1 1-10 (1).

2) Anbud med løpenummer 3 - Masta as - Avvises fordi forhold ved leverand Ør ikke oppf yller krav satt til
leverandørens deltakelse i konkurransen, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser g.l 1-10 (1).

3) Anbyder med løpenummer 1 - Ottar Bergersen & Sønner as -tlldeles kontrakt. Tildelingen gjøres Tordi

dette anbudet har lavest pris etter evaluering mhp. tildelingskriteriene.

Ottar Bergersen & Sønner as tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og har levert tilbud i ht.

konkurransegrunnlagets krav uten forbehold. De har fremdrift i hht konkurransegrunnlagets krav, og

ferdigstillelse innen 01.1 0.1 5.

Tilbudets prisnivå (enhetspríser) anses å være normale priser for denne type arbeid.

ìi , Fin,rn;i.:¡rin'J

Anbudssum er stØrre enn avsatt midler pà budsjettet. Sleigen kommune Ønske( det gjøres en vurdering av
mulige kutt for à redusere anleggskostnader. I det understående er mulige kuttposter med dertil reduksjon i

anleggskostnader oppgitt. Det gjøres oppmerksom på al anbudet er mengderegulert, der masser er antatt
uten prØvegraving. I dette prosjektet er det antatt ca 30%fjell. Pâ dette stadiet et det normalt ä legge inn ca
10"/" av anleggskostnad i usikkerhet.
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1. La SKV-6 (hele kapittel 07) utgå, dvs. ikke etablere vei fra avkjøring Fylkesveg angitt som SKV_6 i

reguleringsplan. Denne veien er priset som opsjon i eget kapittel inkl. rigg og -drift da det var
usikkert om finansiering. Kommunen har ensidig mulighet å bestille opsjonen utført pä ett senere
tidspunkt til kontraktens enhetsprlser med justering for lønns- og prisstigning, forutsatt bestilling
innen 01.05.2017. Reduksjon kr. -843.275 ekskl. mva,

2 lkke legge kabelrør (poster kapittel 06); Det er medtatt 2 kabelrør for evt. fremtidig gatetys lagt i

vegskulder. Disse kan utgå. Dersom en også velger å utsette asfaltering (se pkt. 3) vit evt.
merkostnader for senere legging bli mindre. Kraftlaget vil også ved utbygging av tomter ha behov for
å legge kabler for strøm og signal og evt. kabelrør kan da samkoordineres. Reduksjon kr. -149.g28
ekskl. mva.

3. lkke asfaltere vei, legge topplag av 50mm grus (poster 05.17-05.19). Reduksjon kr. -450.125 ekskl.
mva

Kostnader til oppfølging/byggeledelse kommer i tillegg

Med hilsen
Norconsult AS

Peder Eggesvik

Vedlegg: Anbud og anskaffelsesprotokoll

lir r -r. Jc I | ¡l-f,e ! 3'l 1il\ l,l\39\ìi.!J95ô\3,1tbrt/lc.lc¡<rtrnert3r'j!'(lnlr_r¡r:{se,J¡,t.rnlar¡'ilnburlse-ral:reflng.doc:t



Sak 44115

FRILUFTSAVDELING ENGELØY BARNEIIAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Danielsen
tsl446

Arkiv: 410

Saksnr.:
441r5

UtvaIg
Steigen kommunestyre

Møtedato
18.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar utvidelse med en friluftsavdeling tilknyttet Steigenbarnehagen
Engeløy, med minimum ti plasser. Tilbudet organiseres i de eksterne skolelokalene på
Steigenskolen Laskestad også kalt <<Provisorieb. Kommunestyret godkjenner lokalene for
midl ertidi g bruk til barnehageformål, for skole/barneh ageàr et 20 I 5 -20 I 6.

Saksutredning:

Steigen kommunestyre vedtar utvidelse med en füluftsavdeling tilknyttet Steigenbarnehagen
Engeløy, med minimum ti plasser. Tilbudet organiseres i de eksterne skolelokalene på
Steigenskolen Laskestad også kalt <<Provisorieb>. Kommunestyret godkjenner lokalene for
midlertidi g bruk til barnehageformål, for skole/barneh ageãr et 20 I 5 -20 I 6.

Saksutredning
Etter søknadsfristen for barnehageplasser gikk ut og opptaket i Steigenbarnehagen var foretatt,
har Steigenbarnehagen Engeløy ei ventelistepä 4-5 barn under tre år. Nærmeste bamehage
med ledig kapasitet er Nordfold, og for brukerne er avstanden helt i grenseland. Det er bruker
som benytter tilbud i Nordfold selv om bosted er på Engeløya,men det er ikke alle som vil
kunne benytte et slikt tilbud.
Av den grunn begynte administrasjonen å utarbeide en tanke og en plan om å etablere en

friluftsavdeling tilknyttet Steigenbarnehagen Engeløy. En friluftsavdeling med mer daglig
utetid for bama enn i en ordinær barnehageavdeling. Utetid i denne sammenheng vil også
innebære planlagte uteaktiviteter og utfordringer for bamegruppen og man ser for seg

aldersgruppen over tre àr, spesielt førskolegruppen som neste barnehageår er en forholdsvis
stor gruppe.

Ved å etablere füluftsavdelingen tilknltet Provisoriet, vil det bli frigjort plasser i de ordinære
avdelingene i Steigenbarnehagen Engeløy og alle på venteliste vil bli tilbudt plass. I
friluftsavdelingen vil det være ledig kapasitet i tillegg.

Lokalene
Bygget med lokalene ble bygget på 70-80 tallet, og var ment som en midlertidig løsning ved
Laskestad skole. Bygget har siden vært i bruk hvert skoleår. Hovedaktiviteten i lokalene de

siste årene har vært forming, tekstil/mykforming og sløyd. Bygget består av tre rom med gang

for garderobe og to toaletter. Tekstilrommet er på ca30 m2 og har nylig vært malt,
sløydrommet er preget av ã være arbeidsrom I er ca 60 m2 og et mindre rom i underkant av I 0

Side 2I av 23
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m2. Alle ronìmene har varmt og kaldt vann. Oppvarmingen er sentralt styrt fra
skolebygningen.
Det er ingen mekanisk ventilasjon, men har ventiler og vinduer som kan åpnes. Det er
misdannelse på skilleveggen mellom toalettene som kan virke som vann inntrengning fra
taket.

Bruken av roÍìmene
Tekstilrommet , ca 30 m2, vil være godt egnet til spiserom og <finere>> bordaktiviteter.
Sløydrommet, ca 60 m2, vil være godt egnet til grovere aktiviteter, blant annet på
sløydbenker, men også lesehj ømer ol.
Det minste rommet egner seg til lager til uteutstyr og til oppvaskmaskin, kjøleskap ol.
Arealmessig vil det være plass til ca20 barn over tre år.

Bygget ligger ca 100-130 meter fra hovedbarnehagen, ca 10-15 meter fra
hovedskolebygningen og vil kunne sikres mot byggearbeidet som skal settes i gang i juni
2015. Rett ved Provisoriet er det en ballbinge, som også må sikres mot byggearbeidet, og som
vil være en av friluftsavdelingens utearenaer.
Lokalene vil kunne klargjøres førbamehagestart til høsten.

Organiseringen
Avdelingen vil bli bemannet med to pedagoger og fagarbeider i delstilling. Avdelingen vil bli
ledet av styrer i Steigenbarnehagen EngeIøy, og planer og møter blir organisert derfra.
Pedagogene vil få tilgang på data i sin ubundet tid i barnehagens hovedbygning.
Skolefritidsordningen
Steigenskolen Laskestad blir slått sammen med Steigenskolen Leinesfiord skoleåret2015-
2016 ogi forbindelse med renoveringen av skolebygningene på Laskestad. For å imøtekomme
foreldre og elever som har behov for skolefritidsordning blir en del av SFO tilbudt i
friluftsavdelingen som er planlagt i Steigenbarnehagen Engeløy. Det vil si et tilbud om
morgenen fra kl. 0700 til skolebussen går til Leinesfiord fra Laskestad og på ettermiddagen fra
skolebussen ankommer Laskestad fra Leinesfiord ca kl. 1 5 1 5 og fram til kl I 63 0. Foreldre
kan også velge fulltids SFO i Leinesfiord, men da må barnet hentes i Leinesfiord av
foreldrene.

Vurdering av bruk av lokalene i Bogen kultursenter
Etablering av füluftsavdeling i Bogen kultursenter under Steigenbarnehagen Engeløy vil være
krevende av flere grunner. Det vil ikke være mulig å drive som en avdeling, på grunn av
avstanden til nødvendig nærhet til ledelsen og de fasilitetene hovedbarnehagen Engeløyahar.
Bruk av Bogen kultursenter kan gjennomføres med å etablere barnehagen pånytt i de lokalene,
med egne planer, ledelse og personale. Ulempen er at det må gjennomføres et nytt opptak, og
lokalene må innredes på nytt med utstyr og systemer for å bli i stand til å kunne ta imot barn
under og over tre är. Og tidsmessig vil det ikke være mulig âfapäplass alt nødvendíg1ør
barnehagestart.
SFO vil kunne gjennomføres på Bogen kultursenter på lik linje med i ProvisorietpâEngeløya,
bortsett fra atbarnamå hentes i Bogen.

Friluftsavdeling under Steigenbarnehagen Engeløy innebærer ei bemanning på
ca2,95 stillinger der to stillinger er pedagoger. 10 plasser 1 591 000
Etablering, utstyr ol 54 000
Sum 1 64s 000

Økonomiske forhold
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For høsten 777 000

Ny barnehage i Bogen kultursenter ca 3,87 stillinger der to stillinger er
pedagoger. 12 plasser 2 091 000
Etablering, utstyr ol 148 200
Leie og data 380 000
Sum 2 6t9 200
For høsten | 256 200

Vurdering
Oppgaven var i utgangspunktet ä g¡øre noe med ventelisten på Steigenbarnehagen Engeløy.
Den oppgaven ser vi at man kan løse enklere og rimeligere med å etablere en midlertidig
friluftsavdeling i Provisoriet som ligger 100-130 meter fra Steigenbamehagen Engeløy.
Sikringen i forhold til byggeprosessen på Laskestad skole, mener PUD at man skal klare å

håndtere i samarbeid med entrepreîør.
Ved eventuell renovering av Steigenbarnehagen Engeløy må man flytte virksomheten ut av
lokalene og da må man se på løsninger som er i stand til å romme en to-avdeling barnehage,
eventuelt med tre avdelinger.
Selv om det er et år til trenger man å se på flere alternative løsninger så tidlig som mulig.

¡ Er det mulig å ha to-tre avdelings bamehage i ei samlokalisering med skolen på Laskestad

o Skal det bygges ny barnehage i stedet for renovering av Engeløy, eventuelt hvor
r Skal man leie lokaler i Bogen kultursenter, på kort sikt eller varig løsning i stedet for

renovering avEngeløy
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