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1. Utkast til revidert handlingsplan til HRO plan 2011-2020 (x betyr innenfor driftsrammen)
Tiltak
1
a
b
c
d
2
a

Strategi / Beskrivelse
STYRKE FOREBYGGING FOR BEDRE HELSE
Delta i partnerskap for folkehelse
Forebyggende hjemmebesøk til personer 75 år eller eldre
Styrking av forebygging og rehabilitering i hjemmebaserte tjenester
Styrke den forebyggende innsatsen i legetjenesten
REHABILITERING
Utarbeide habiliterings- og rehabiliteringsplan

3

SAMHANDLING

a

Videreutvikle tilbudet om spesialisthelsetjenester i Vadsø

b

Utrede mulig felles avrusning i Øst-Finnmark – jfr vedtak i KST om Rusplanen

4

e

UTBYGGING /AREALBRUK
Utarbeide forprosjekt for en ny fløy ved helsesenteret som skal erstatte dagens
14 sykehjemsplasser, dagsenteret og evt. 6 korttids/avlastningsplasser.
Forprosjektet skal også omfatte ombygging av dagens lokaler for
sykestue/sykehjem til en skjermet/forsterket skjermet enhet med 2 plasser, 6
sykestueplasser (inkl. 2 plasser lindrende enhet og 1 somatisk ø-hjelpsplass), 1
akutt døgnplass psykiatri og 1 avrusningsplass samt evt. 6
korttids/avlastningsplasser.
Utbygging av botilbud for utviklingshemmede, Stubben og Bekkefaret – jfr
mulighetsstudiet nov. 2013
Etablere 4 avlastningsleiligheter samt personalrom for rus og psykiatri i Stubben
4 (leieforhold) - jfr mulighetsstudiet nov. 2013
Opparbeide tilrettelagte og aktiviserende utearealer knyttet til bo- og omsorgs
senteret og sykehjem/dagsenter. Koblinger mot øvrige utearealer må sikres.
FAGUTVIKLING OG TJENESTETILBUD
Styrke fagutvikling, samordning, utredning og informasjonstiltak innen
demensomsorg,
Styrke hjemmebaserte tilbud til demente og deres pårørende
Styrke det faglige tilbudet til demente i institusjon og dagsenter med
aktiviseringstilbud tilrettelagt for demente
Rekruttering av personell med multikulturell og flerspråklig bakgrunn – spesielt
samisk og finsk
Lage plan for utviklingshemmede unge som skal flytte i egen bolig

f

Ansette psykolog nr 2 i kommunen – barn og unge
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RULLERING/REVIDERING AV PLANVERK

a

Revidere HRO planen

a

b
c
d
5
a
b
c
d

2017

2018

2019

2020

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

Sluttføres i 2017
X

X

kostnad anslått ti
kr. 500.000

Ferdig i 2017
Kr. 600.000

Kr. 600.000

Kr. 500.000

Kr. 500.000

X

X

X

X

X

X

X

X

Kr. 600.000

Kr. 600.000

Kr. 500.000

X

X

X

X

X

X

X

X

Kr. 700.000

Kr. 700.000

X
Kr. 700.000

Kr. 400.000
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Ad hoc utvalget foreslår videre følgende nye mål i HRO planen:
1. HRO skal ha hovedfokus på forebyggende arbeid og god folkehelse, og skal samarbeide aktivt om dette med øvrige tjenesteområder i
kommunen.
2. HRO skal benytte velferdsteknologi der dette er mulig. Dette skal gjøres for å øke brukernes livskvalitet, for å effektivisere tjenestene og
for å forenkle ansattes arbeidshverdag. Tiltak innarbeides i styringsdokumenter.
3. HRO skal være kjent for god kommunikasjon med brukere, pårørende og innbyggere i Vadsø kommune – tiltak innarbeides i
styringsdokumenter.



Ad hoc utvalget er opptatt av at det skal være gode tjenester for befolkningen i hele kommunen. Vi har ikke tatt med egne tiltak i
handlingsplanen, men mener det er viktig å ha dialog med brukerne om vurderinger av eventuelle særskilte tiltak i Vestre Jakobselv.



Ad hoc utvalget legger opp til at en del av oppfølginga av handlingsplanen innarbeides i forskjellige styringsdokumenter. Det er viktig at
tiltakene ikke «forsvinner»; det betyr at administrasjonen må være nøye i sine rapporteringsrutiner slik at kommunestyret holdes løpende
orientert om gjennomføring.



Ad hoc utvalget foreslår også at Vadsø kommune skal utarbeide en ”Veteranplan” basert på Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for
Norge” fra 2011 og oppfølgingsplanen til denne fra 2014. Det bes om at rådmannen utarbeider en sak til FSK om utarbeidelse av
”Veteranplan for Vadsø kommune” i løpet av våren 2017.
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Utvalgets arbeid
KST vedtok i sak 120/15 at det skulle opprettes et ad-hoc utvalg for å rullere handlingsplanen til HRO planen. Følgende personer ble oppnevnt;
Geir Olav Næss (H), Knut Larsen (Vadsølista), Wenche Pedersen (AP) og rådmannen v/ kommunalsjef HRO som sekretær for ad-hoc utvalget.
Ad-hoc utvalgets oppdrag finnes i følgende dokumenter: vedtak i KST sak 120/15 (opprettelsen av ad hoc utvalg HRO), vedtak i KST sak 21/16
(ergo og frisklivssentral), vedtak i KST sak 115/15 (utredning av dagsenter på Fossen skole. Opprinnelig fremdriftsplan i KST sak 120/15 ble
forskjøvet på grunn av ønsket om å avvente oppstart i ad hoc utvalget til planstrategien ble vedtatt i KST 9.6.16 (sak 29/16). Ad-hoc utvalget
anser at oppdragene mht ergoterapitjenesten, frisklivssentral og dagsenter på Fossen skole er ivaretatt gjennom de orienteringer administrasjon
har gitt og de tiltak som er foreslått i revidert handlingsplan, og ser ikke behov for å arbeide videre med disse temaene – med unntak av
frisklivssentral. Ad-hoc utvalget ønsker å involveres i en evt. etablering av frisklivssentral, og forutsetter at rådmannen følger dette opp.
Ad-hoc utvalget har også fått orientering om arbeidet rådmannen har igangsatt mht helseoversikter, og har vært med å gi innspill til hvilke
områder kommunen bør se nærmere på. Helseoversikten skal danne grunnlaget for kommunens prioriteringer mht folkehelse, jfr. plan og
bygningsloven.
Ad-hoc utvalget hadde oppstartsmøte 8.6.16 og har hatt totalt 4 møter. Grunnlaget for ad-hoc utvalgets arbeid har vært HRO planen, tidligere
statusgjennomganger av opprinnelig handlingsplan, revidert handlingsplan vedtatt av HRO utvalget 26.11.2013 og diverse orienteringer fra
administrasjonen. Det har også blitt utarbeidet et notat om velferdsteknologi i HRO til ad-hoc utvalget.
Ad-hoc utvalget har bedt om at utkastet til revidert handlingsplan sendes til lag/foreninger/organisasjoner og HTV for uttalelse.

Nærmere om enkelte av tiltakene
Ad-hoc utvalget har videreført enkelte av tiltakene i den reviderte handlingsplanen der det har vært hensiktsmessig, og har omformulert tiltakene
der knyttet til utbygging og arealbruk for at de skulle være i samsvar med dagens behov. De tiltak som anses som gjennomført er tatt ut av
handlingsplanen, og de tiltak som etter ad-hoc utvalgets oppfatning fortsatt bør være med er videreført (for eksempel tiltakene under forebygging
og fagutvikling).
Ad-hoc utvalget ser at det er et stort behov for å tilpasse eksisterende sykehjemslokaler til dagens krav om enerom og tilpassede arealer, både
innendørs og utendørs. Det er også behov for en skjermet/forsterket skjermet enhet i institusjon, og egnete lokaler til avrusning og psykiatri ø-
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hjelp døgntilbud. Det foreslås derfor at det igangsettes et forprosjekt knyttet til bygging av en ny fløy, og ombygging av dagens lokaler for å
ivareta behovene innendørs. Arealene utendørs foreslås tilpasset kravene i bl.a. demensplan 2020 ved at man opparbeider eksisterende arealer.
Bo- og opptreningstilbud til rus og psykiatri er også et område det er nødvendig å få på plass, og ad-hoc utvalget foreslår at det løses gjennom
leieforhold i Boligstiftelsen.
Ad-hoc utvalget har også valgt å foreslå noen nye mål for HRO planen for at denne skal være mer i tråd med ønsket utvikling for området; se mål
om forebygging, velferdsteknologi og kommunikasjon.
Ad-hoc utvalget har også foreslått at kommunen skal utarbeide en ”veteranplan”, men anser det ikke som naturlig at dette tiltaket innarbeides i
handlingsplanen da denne planen nødvendigvis må være områdeovergripende. Det foreslås derfor at rådmannen får oppfølgingsansvaret for
dette.

Sekretær for ad-hoc utvalget
Fiona Sahl, kommunalsjef HRO
Oktober 2016

