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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent. Det ble vedtatt at ta inn sak «Orientering om barnevernet 1.
kvartal», og at denne skulle behandles som en egen sak. Saksdokumentet ble utdelt på møtet.
Protokollgodkjennere: Roger Edvardsen (AP), Torill Ø. Hanssen(FrP) og Eivind Nicolaysen (H).
Permisjoner: Karl Hans Rønning (SP) fra kl 11:50-13.05 (var ikke til stede under behandling av sak
7/15 og 8/15).
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Spørsmål fra Karl- Hans Rønning (SP):




Jeg er blitt kjent med at det mangler helsesøstre på tre skoler i Rana. Disse er Mo
ungdomsskole, Gruben ungdomsskole og Skonseng. Er dette riktig og hva gjøres for å
få dekke de tjenestene som helsesøstrene skal gjøre på disse skolene?
Angående rekruttering helsesøstre hvilken strategi har kommunen for å få nok
helsesøstre.

Ann Marit Tverå (Fagsjef avdeling for barn og familier) svarer:
Det er riktig at vi mangler fast helsesøster per dags dato på 4 skoler, de tre og Alteren. Vi hadde
imidlertid helsesøster på alle skoler da skoleåret 2014/ 2015 startet. Gruben ungdomsskole og
skonseng sin helsesøster har vært sykemeldt 100% siden tidlig i høst. Hun er nå imidlertid
avklart og har sagt opp sin stilling og stillingen er lyst ut med søknadsfrist 19. april. Vi har hatt
telefon fra flere sykepleiere som ønsker å søke, men håper at vi også skal få ferdig utdannede
helsesøstre til å søke.
Når det gjelder Mo ungdomsskole og Alteren så sluttet den helsesøsteren 1 januar 2015. Denne
stillingen er det ansatt ny helsesøster i, men hun er i svangerskapspermisjon og kommer i
stillingen i juni.
Vi har valgt å gi et tilbud til disse skolene om å kontakte mottak på Barn og Familieavdelingen
ved behov for helsesøster, samt koordinerende helsesøster Hanne Kristoffersen og Trine Lise
Stensland. Vi har også satt inn nye koordinatorer i alle brukersaker ved disse skolene og møter
med helsesøster på alle samarbeidsmøter.
Grunnen til at vi har valgt denne løsningen i stedefor å sette inn en kortvarig vikar eller spre
øvrig helsesøsterressurs er at vi opplever at en helsesøster gjerne må ha vært fysisk tilstede over
flere måneder til et halvt år før barn og unge begynner å bruke henne. Vi har også to
sykepleiere på arbeidsutprøvning der den ene har gått aktivt ut på den ene av disse skolene- da
først med vaksinering.
Vi har god tro på at vi har helsesøster på plass igjen på alle skoler før skoleåret er omme, så
fremst det ikke dukker opp nye langvarige sykefravær.
Spørsmål fra Karl- Hans Rønning (SP):

Er kjent gjennom media at barnevernet hadde et betraktelig merforbruk i fjor i forhold til
budsjett. Hvordan er utviklingen i de tre første månedene i 2015 i forhold til budsjett for
barnevernet og helseavdeling?
Ann Marit Tverå (Fagsjef avdeling for barn og familier) svarer:
Kvartalstallene er ikke klare, så vi vet bare resultat for de to første månedene. Disse viser at vi
er sterkt presset. Det er imidlertid laget en plan for reduksjon av utgifter på barnevernet, men
det går ikke å se denne isolert til de to første månedene i 2015 da denne i stor grad henger
sammen med mindre forbruk av kjøp av institusjonsplasser og reduserte antall saker for
fylkesnemnd og rett i siste halvdel 2015. Vi har et gap mellom det vi vet vil være beste

økonomiske praksis på barnevernet og budsjett for 2015 på 5 mill. Det er søkt Fylkesmannen
om skjønnsmidler for å dekke dette gapet. Den økonomiske utfordringen skyldes i stor grad økt
antall barn under omsorg, altså plasserte barn i fosterhjem og institusjon i kombinasjon med
økte egenandeler for kommunen.
Dette igjen henger sammen med at Barn og familieavdelingen får bygget opp egne kommunale
tiltak til erstatning for statlige med høye egenandeler som for eksempel ungdomsbolig- Foyer.
Spørsmål fra Karl- Hans Rønning (SP):

I fjor ble det etablert koordinerende enhet. Ved igangsetting ble det sagt at en skulle evaluere
ordningen og gi tilbakemelding til helse og omsorgsavdelingen. Når kommer denne
evalueringen/ orienteringen til utvalget.
Helsesjef Kåre Nordnes svarer:
Det vil bli orientert om dette i løpet av neste måned.
Orienteringer/informasjon:
 Konferanse om Rus i Bodø
Utvalget vedtok å sende en representant fra posisjon og en fra opposisjon. Det ble vedtatt at Ida
S. Berg (H) og Runar R. Brataas (AP) deltar på konferansen.
 Orientering framdrift omsorgsboliger ved Ann Jorid Virik

Delegerte saker
- Den delegerte saken ble tatt til orientering.
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DS 3/15 Delegerte saker
DS 4/15 Adm. vedtak - Avslag - Skjenkebevilling - enkelt anledning 2015

PS 5/15 Orienteringssak. Rapport om boligpolitisk aktivitet 2014.
Rådmannens innstilling
Framlagt rapport om Rana kommunes oppfølging av boligpolitiske mål og strategier i 2013 tas
til orientering.
Rådmannen i Rana, 7. april 2015

Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 14.04.2015 - sak 5/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (10-0).
Vedtak:
Framlagt rapport om Rana kommunes oppfølging av boligpolitiske mål og strategier i 2013 tas
til orientering.

PS 6/15 Reviderte vedtekter for overordnet samarbeidsorgan mellom
Helgelandssykehuset og Helgelandskommunene (OSO)
Rådmannens innstilling
Rana kommune ved kommunestyret bifaller vedlagte forslag til vedtaksendring for overordnet
samarbeidsorgan (OSO). Kommunestyret støtter med dette at OSO utvikles til et
faglig/administrativt samarbeidsorgan.
Rådmannen i Rana 7. april 2015

Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 14.04.2015 - sak 6/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (10-0).

Vedtak:
Rana kommune ved kommunestyret bifaller vedlagte forslag til vedtaksendring for overordnet
samarbeidsorgan (OSO). Kommunestyret støtter med dette at OSO utvikles til et
faglig/administrativt samarbeidsorgan.

PS 7/15 Ordning med opplevelseskort i Rana kommune
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 14.04.2015 - sak 7/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt 9-0.
Vedtak:
Rapporten «Ordning med opplevelseskort i Rana kommune» tas til etterretning og legges til
grunn for utprøving av ordningen i Rana kommune.

PS 8/15 Orientering om barnevernet 1. kvartal
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 14.04.2015 - sak 8/15
Votering:
Enstemmig vedtatt (9-0).
Vedtak:
Utvalget tar saken til orientering.

