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Ann-Marit Tverå
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Stilling
Kommunaldirektør, helse og omsorg
Kommunaldirektør, oppvekst og kultur
Leder, Barne -og famileavdelingen
Kommuneoverlege
Ordfører
Leder, tildelingskontoret
Fagsjef, hjemmebaserte tjenester
Distriktsleder, hjemmebaserte tjenester
Avdelingsleder, NAV avdeling 2

Birgitte E Lorentzen

Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: godkjent
Merknader til saksliste: godkjent
Protokollgodkjennere: Lars Frøysa (Ap), Kristoffer Andersen (Frp) og Gaute Larsen (H)
Habilitet: Hans Jørgen Røssvoll (Sp) meldte seg inhabil i sak 3/20 «Fastlegeordning –
rekruttering og alternative driftsformer» (Forvaltningsloven § 6c, habilitetskrav).
Sissner Olsen (Frp) stilte som vara i denne saken.
Spørsmål til administrasjon:
Gaute Larsen (H) stilte spørsmål. Julia Gruben, leder tildelingskontoret svarte:
Sykehjemssituasjonen.

1. Hvordan er ventelistesituasjonen for sykehjem i Rana Kommune? Er det brukere
som burde ha sykehjemsplass, men som ikke får det? Og belaster familie og ikke
kan få godt nok tilbud av hjemmebasert omsorg?
Svar: Per 09.03.20 var det 15 stk. på venteliste for langtidsplass i sykehjem. Tallet
varierer «fra dag til dag». 12 av disse ivaretas i korttidsplass. Av de øvrige bor 2 i
døgnbemannet omsorgsbolig. 1 bor hjemme med ektefelle, har rullerende avlastning og
dagplass to dager per uke.

2. Avlastningstilbud, de som får avlastningstilbud, kan alle dra hjem? Eller blir det
brukere som man oppdager er for syke eller dårlige og "tar" avlastningsplasser
lengre enn planlagt? Fungerer avlastningstilbudet etter intensjonen?
Svar: De aller fleste drar hjem etter planlagt avlastningsopphold. Når grensen er nådd
for å være hjemme, hender det at det må innvilges korttidsopphold i forlengelsen av
avlastningsopphold. Avlastningstilbudet fungerer etter intensjonen.
3. Hvordan er det med Helseparken? Er det brukere som "tar opp plasser" lengre en
antatt?
Svar: Ja, noen får forlenget opphold i Helseparken. Årsakene til dette kan for eksempel
være forlenget behov for rehabilitering, ventetid på overflytting til annen
korttidsavdeling, ventetid på tilrettelegging av eget hjem, omsorgsbolig eller
sykehjemsplass.
4. Hvordan er alderssammensetningen? En rekke undersøkelser nasjonalt, viser at
70 -80 % av brukerne av sykehjem har alzheimer, er det brukere av sykehjem som
er "yngre " en majoriteten av brukerne, som ikke har alzheimer?

Svar:

Tabellen viser alderssammensetningen i sykehjem per 09.03.2020. Det er ingen grunn til å
tro at andelen beboere i sykehjem med demenssykdom er annerledes i Rana enn i landet for
øvrig. Det er ulike årsaker til at de 25 personene under 74 år har behov for å bo i sykehjem.
Blant disse er det også personer som ikke har en demenssykdom.
5. Hvordan går det med planleggingen av det nye sykehjemmet i Rana Kommune?
Er det satt opp noen tidsplan for gjennomføringen av dette?
Svar: Fra «Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2020 -2023» behandlet og
vedtatt av kommunestyret i sak 6/20 den 11.02.20:

Orienteringer/informasjon:
Felles informasjon for helse - og omsorgsutvalget og oppvekst –og kulturutvalget i
kommunestyresalen:
- Opplæring elektronisk registrering av reiseregning og møtegodtgjørelse fra
Personalavdelingen
- Orientering om barneverntjenesten i Rana ved kommunaldirektør oppvekst og kultur,
Lillian Nærem
- Orientering Koronaviruset, ved kommuneoverlege Frode Berg
Orientering for helse- og omsorgsutvalget formannskapssalen:
- Presentasjon / orientering fagavdeling hjemmetjenester ved fagsjef Randi Ødegaard

PS 1/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 10.03.2020 - sak 1/20
Behandling:
Ann- Marit Tverå, distriktsleder hjemmebaserte tjenester orienterte. Referatsaken ble tatt til
orientering.

RS 1/20 Leve hele livet, tilbud om individuelt veilednings-/ planleggingsmøte

PS 2/20 Valg av representanter til styret i Termik Rana
Rådmannens innstilling
Som representanter til styret i Termik Rana for perioden 2019 – 2023 velges:
Representant
PolitiskAdministrativ-

Vara

Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 10.03.2020 - sak 2/20
Vedtak:
Som representanter til styret i Termik Rana for perioden 2019 – 2023 velges:
Representant
Politisk- Kristoffer Andersen (Frp)
Administrativ-

Vara
Roger Ranfjordnes (Ap)

Behandling:
Det ble lagt fram et fellesforslag fra utvalg for helse- og omsorg:
Politisk representant: Kristoffer Andersen (Frp)
Politisk vara: Roger Ranfjordnes (Ap)
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (11-0)

PS 3/20 Fastlegeordning - rekruttering og alternative driftsformer
Rådmannens innstilling
1. Foreslåtte tiltak i «Temaplan for legetjenesten- Rana kommune» legges til grunn for
arbeidet med å rekruttere fastleger til Rana kommune.
2. Utredning av alternative driftsformer for fastlegeordningen i Rana kommune tas til
etterretning.
3. Endring i kommunal finansiering av fastlegevirksomhet etter punkt 2.2 og 7.2 i
«redegjørelse alternative driftsformer» vedtas med virkning fra 01.07.2020. Man inngår
nye individuelle avtaler med fastlegene der betingelser for ny ordning tydeliggjøres.
4. Finansiering: Helse og Omsorgsavdelingen tilføres budsjettmidler for å dekke økte
utgifter knyttet til ny finansieringsordning med 3,65 millioner kroner for 2020 ved bruk
av disposisjonsfond. Økte driftsutgifter for fastlegeordningen fra 2021 innarbeides i
budsjett og økonomiplan.
5. Tiltaket evalueres etter 4 år

Innstilling fra Utvalg for helse- og omsorg - 10.03.2020 - sak 3/20
Vedtak:
Rådmannens innstilling
1. Foreslåtte tiltak i «Temaplan for legetjenesten- Rana kommune» legges til grunn for arbeidet
med å rekruttere fastleger til Rana kommune.
2. Utredning av alternative driftsformer for fastlegeordningen i Rana kommune tas til
etterretning.
3. Endring i kommunal finansiering av fastlegevirksomhet etter punkt 2.2 og 7.2 i «redegjørelse
alternative driftsformer» vedtas med virkning fra 01.07.2020. Man inngår nye individuelle
avtaler med fastlegene der betingelser for ny ordning tydeliggjøres.
4. Finansiering: Helse og Omsorgsavdelingen tilføres budsjettmidler for å dekke økte utgifter
knyttet til ny finansieringsordning med 3,65 millioner kroner for 2020 ved bruk av
disposisjonsfond. Økte driftsutgifter for fastlegeordningen fra 2021 innarbeides i budsjett og
økonomiplan.
5. Rådmannen bes levere en halvårig statusrapport til behandling i Utvalg for helse og omsorg.
Der bør følgende informasjon være med
- Antall ledige fastlegehjmler
- Antall nyrekrutterte fastleger
- Tiltak som planlegges
- Analyse av situasjonen
6. Tiltaket evalueres etter 4 år
Behandling:
Det ble lagt fram fellesforslag fra Ap og Høyre:

Et nytt punkt 5:
Rådmannen bes levere en halvårig statusrapport til behandling i Utvalg for helse og omsorg. Der
bør følgende informasjon være med
- Antall ledige fastlegehjemler
- Antall nyrekrutterte fastleger
- Tiltak som planlegges
- Analyse av situasjonen
Punkt 5 blir da punkt 6
Votering:
Fellesforslaget fra Ap og Høyre ble enstemmig vedtatt (11-0)

