Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord administrasjonsutvalg
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
20.04.2018
09:00 - 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hanne Braathen
Leder
Solveig Sommerseth
Nestleder
Sten Nystad
Medlem
Odd-Arne Jenssen
Medlem
Inger Johanne Nilsen
Medlem

Representerer
SP
TPL
FRP
Fagforbundet
Fagforbundet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Medlem
Geir Varvik
Medlem

Representerer
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Hallgeir Naimak
Geir Varvik

Representerer
H

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Nina Kristiansen
personalkonsulent
Anne-Lena Dreyer
avd.leder forebyggende avdeling
Klara Steinnes
sekretær

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 20.04.2018

Inger Johanne Nilsen

Hallgeir Naimak

Saksliste
Utv.saksnr
PS 1/18

Sakstittel
Opprettelse av stillinger - Psykisk helse og
rusomsorgen

U.Off

Arkivsaksnr
2018/145

PS 1/18 Opprettelse av stillinger - Psykisk helse og rusomsorgen
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 20.04.2018
Behandling:
Forslag fra Hanne Braathen:
1. Det opprettes inntil 6,0 faste årsverk.
c) Strykes
Det må utredes helhetlig for hele tjenesten hva det er behov for i henhold til ledelse innen helse
og omsorg. (Både behandlende og forebyggende)
Dette må komme som egen sak.
Forslag fra Fagforbundet:
Nytt punkt 5:
Ingen ansatte som i dag jobber på Elvevoll, sies opp som følge av nedtak på tjenester ved
Elvevoll omsorgsbolig.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1a og b: Forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 1 c: Forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 - 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5: Forslaget fra Fagforbundet ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak:
1) Det opprettes inntil 6,0 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) Det må utredes helhetlig for hele tjenesten hva det er behov for i henhold til ledelse
innen helse og omsorg. (Både behandlende og forebyggende) Dette må komme som
egen sak.
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
5) Ingen ansatte som i dag jobber på Elvevoll, sies opp som følge av nedtak på tjenester ved
Elvevoll omsorgsbolig.

