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Opprettelse av stillinger - Psykisk helse og rusomsorgen
Henvisning til lovverk: Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a
Saksopplysninger
Det er nødvendig å opprette et heldøgns- omsorgstilbud i psykisk helse – og rusomsorgen,
Jfr Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan
sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Formannskapet er orientert om denne saken 05.02.18
Vurdering
Etablering av et heldøgns omsorgstilbud er det eneste som kan sikre at tjenesten kan yte et
forsvarlig helse- og omsorgstilbud. Bemanningsfaktoren er fastsatt til 2 personale på hver vakt.
Dette medfører at det vil være behov for 10 årsverk for å dekke opp en bemanning 24 timer i
døgnet. I tillegg vil det være behov for å opprette 0,6 årsverk tjenestelederressurs.
Personell som skal arbeide i dette heldøgnstilbudet må være kvalifisert, halvparten av personalet
må være høyskoleutdannet, herunder relevant helse- og sosialfaglig utdanning, helst med
videreutdanning relatert til psykiske lidelser/rus. Det øvrige personalet bør ha helsefaglig
utdanning på videregående nivå, eller ufaglærte med erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og
rusavhengighet.
For å ha mulighet til å rekruttere kvalifisert personell så må årsverk lyses ut som faste stillinger.
Oppbyggingen av dette tilbudet må sees i sammenheng med nedbemanning av tjenestetilbudet
ved Elvevoll boligen, ca 4 årsverk kan overføres til heldøgnsomsorgstilbud psykisk helse og
rusomsorgen når tjenesten på Elvevoll boligen avsluttes. 3 årsverk høyskolehjemler er allerede
lyst ut med forbehold om kommunestyrets godkjenning.
Da det er svært utfordrende å få på plass en heldøgns bemanning på kort tid, kan det være
påkrevet å leie inn privat firma i en oppstartsfase, inntil kommunal bemanning er på plass.
Den årlige kostnaden vil være på ca 9 mill, inklusiv driftsutgifter. Kommunen vil få tilskudd for
ressurskrevende tjenester tilsvarende ca 5,4 mill. Årlig kommunal kostnad vil være ca 3,6 mill.
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Rådmannens innstilling
1) Det opprettes inntil 6,6 faste årsverk, fordelt som følger;
a) Inntil 5 årsverk, helse og sosialfaglig høyskoleutdanning fortrinnsvis med
videreutdanning relatert til psykiske lidelser/rus.
b) Inntil 1 årsverk helsefaglig utdanning på videregående nivå, eller ufaglærte med
erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og rusavhengighet
c) 0,6 årsverk tjenesteleder
2) Fram til heldøgns omsorgstilbud ved Elvevoll avvikles, tilsettes det midlertidig inntil
4 årsverk, helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, helsefaglig utdanning på
videregående nivå eller ufaglærte med erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og
rusavhengighet.
3) Dersom det er nødvendig kan det kjøpes tjenester fra privat firma i en oppstartsfase,
inntil egen bemanning er på plass
4) Finansierer gjennom bruk av disposisjonsfond i 2018 og innarbeides i budsjett fra og
med 2019
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