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Konsekvenser av K-styre vedtak 13.12.06. Innføring av egenandeler
ved Knaggen.
Foreliggende dokumenter:
- K styre vedtak 13.12.2006
- Saksdokument datert 24.02.07 fra daglig leder ved Knaggen.
Sakens bakgrunn
01.01.07 ble Knaggen pålagt å redusere lønnsutgiftene med kr 395 000.(vakanse)
Knaggen har i dag ansvaret for all transport av klær til og fra vaskeriet på Vensmoen.
Vaskeriet er planlagt nedlagt og vil medføre en inntektssvikt på kr 215 000 inneværende år.
Til sammen vil dette utgjøre kr 610 000 i reduksjoner på for Knaggens budsjett for 2007.
Vurdering
Tiltak er drøftet internt. I tillegg i soneledermøte den 22.01 0g 08.02.07.
Følgende momenter kom fram under drøftingene:
- Å redusere på dagtilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne på Knaggen lar seg
vanskelig gjennomføre da det utløser bemanningsbehov i boligsektoren.
- For å hindre at ytterlige tilbud legges ned, bør bruk av egenandeler på dagtilbudet
vurderes.
- Nåværende egenandeler på fritidstilbudene bør gjennomgåes.
- ”Oppmuntringspengene” har tidligere år vært gjennomgått og redusert. Likevel synes det
nødvendig og ta en ny gjennomgang, der størrelse og hvem som får, vurderes på nytt.
Knaggen reduserte bemanningen pr.12.02.07 med 0,8 årsverk. Dette har medført reduksjoner på
musikktilbud/sosialiseringstilbud i sykehjemmet og interne justeringer i drift. Som et resultat av
salderingsbehov er i tillegg inntektspost 17900 – overføring fra andre, redusert med kr 60 000,-.
Med bakgrunn i at det ikke utløste umiddelbare ressursbehov på andre hold i kommunen ble det
foreslått å trekke Knaggens ressursbruk ut av Seniordans og Åpen Hall, 3o% stilling.
Dette ble stoppet administrativt av enhetsleder som mener at konsekvensene for Fysak og
befolkningen, først må utredes.

Deltakerne av Seniordans og Åpen Hall får imidlertid justert deltakeravgiften slik at
driftskostnadene for Knaggen blir redusert med kr 105 000,-.
Etter ovenstående tiltak gjenstår det et saldringsbehov på ca kr 200 000,-.
Skal Knaggen opprettholde dagens tilbud ser vi ingen annen mulighet enn å foreslå at det også
her innføres egenandeler for dagtilbud.
Egenandeler på dagtilbud foreslås innført med virkning fra 01.04.07.
De som defineres som arbeidstakere på Knaggen betaler ingen egenandel.
Egenandel foreslås beregnet ut i fra hvor mye tilbud den enkelte har.
Til og med 1,5 dager i uken - pr halvår kr 2 000
Fra 1,5dg til og med 3dg/uke - pr halvår ” 2 500
Fra 3dg til og med 5 dg/uke - pr halvår ” 3 000
Merinntekt pr år. Kr 180 000.
Andre tilbud/fritidstilbud:
Andre tilbud/fritidstilbud gjennomgås og justeres etter de samme satsene som blir gjeldene for
Fysak.
Merinntekt pr år kr 10 000.
Oppmuntringspenger:
Oppmuntringspengene skal ikke være lønn men et element til forsterkning og oppmuntring.
Det vil si at vedkommende defineres som arbeidstaker og skal ikke betale egenandeler.
På årsbasis vil en slik justering utgjøre en utgiftsreduksjon på ca kr 20 000.
Rådmannens innstilling
Fra 01.04.07 innføres egenandeler ved Knaggen som er beregnet ut i fra hvor mye tilbud den
enkelte har.
Til og med 1,5 dager/uke pr halvår kr 2 000
Fra 1,5 dager til og med 3dager/uke pr halvår kr 2 500
Fra 3 dager til og med 5 dager/uke pr halvår kr 3 000
Andre tilbud/fritidstilbud. Egenandelene justeres etter de samme satsene som Fysak.
Oppmuntringspenger: Brukere som defineres som arbeidstakere betaler ikke egenandeler.
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Kreftplan for Saltdal kommune 2007.
Foreliggende dokumenter:
Kreftplan for Saltdal kommune 2007.
Sakens bakgrunn
NOU 1999:2 ”Omsorg og kunnskap” Norsk kreftplan.
Formalisere og kvalitetssikre en plan for å gi helhetlig omsorg til kreftsyke og deres pårørende i
Saltdal kommune.
Vurdering

Rådmannens innstilling
Kreftplan for Saltdal kommune 2007 tas til underretning.
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FYSAK - forebyggende og helsefremende arbeid
Foreliggende dokumenter:
1) Årsmelding Fysak Saltdal 2006
2) Beskrivelse av Fysak – konsekvenser ved nedskjæring
3) St.meld.nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas
omsorgsutfordringer
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20052006/Stmeld-nr25-2005-2006-.html?id=20087

4) St.meld.nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20022003/Stmeld-nr16-2002-2003-.html?id=196640

5) Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2004/Handlin
gsplan-for-fysisk-aktivitet-2005---2009.html?id=102065

6) ”Canada – en foregangsnasjon i forbyggende og helsefremmende arbeid”
Roar Blom, Leder fysisk aktivitet og Folkehelse, Nordland
Fylkeskommune.
http://nfk.no/ncms.aspx?id=6213D3AC8B9A-4C7F-8283-F40335B36CA6&menuid=25629

7) ”Resæften” Lederartikkel i informasjonsbulletin fra Fylkesmannen i
Nordland, Helseavdelinga ved Fylkeslege Henning Aanes
Sakens bakgrunn:
Omsorgsetaten har fått pålegg om å redusere sine utgifter. Knaggens forslag
til løsning for å få sitt regnskap i balanse, var blant anna å fjerne Siv Unosen
og Randi Tårneby fra sitt arbeid med Åpen hall og Seniordans. Dette har skapt
uro i Fysak hvor disse aktivitetene er en av hjørnesteinene (1,2).
Under utredningen av denne saken kom det etter hvert fram at det ikke er
aktuelt verken fra politisk hold eller administrativt hold, å gjøre noe som fører
til nedleggelse av Åpen hall og Seniordans. For å unngå at man stadig kommer
opp i situasjoner hvor forbyggende og helsefremmende arbeid blir foreslått som
salderingsposter, må dette arbeidet få en god kommunalpolitisk forankring.
Per i dag finnes det sterke anbefalinger fra statlig hold om forbyggende og

helsefremmende arbeid (3,4,5), men det er ikke lovpålagte tjenester som for
eksempel omsorgstjenester og visse helsetjenester.
Hvordan kan Saltdal kommune organisere Fysak og det forbyggende og
helsefremmende arbeid?
Vurdering:
I det følgende vil jeg hovedsakelig konsentrere presentasjonen om fysisk
aktivitet generelt og spesielt Fysak. Det er også andre sider ved forebyggende
og helsefremmende arbeid som er viktige, men det vil føre for langt å komme
inn på alle her.
Et av de viktigste poengene med å lage klare retningslinjer, er at kommunen i
større grad trenger å bestemme på hvilket nivå vi skal ha på disse tjenestene.
Det er per i dag mye bra arbeid som gjøres av frivillige lag og foreninger, men
for å nå de som trenger det forbyggende arbeidet mest mener er vi avhengig av
kommunal styring. Kommunen er tenkt å være den sentrale aktøren i
folkehelsearbeidet gjennom partnerskapsmodellen (7). Vi vet at aktivitetsnivået
i befolkningsgrupper med lav sosial, lav økonomisk status, lav utdanning og
høy alder er lavere enn i grupper med høy sosial status, høy økonomisk status,
høy utdanning og lav alder(5).
Et annet poeng er at det trengs en samordning av de ulike etater og sektorer. I
Handlingsplanen for fysisk aktivitet framheves dette spesielt. Planen
understreker at Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over
helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke denne. ”Videre
skal helsetjenesten foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i
kommunen, herunder tiltak for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen
generelt og for å følge opp pasienter som har et særskilt behov for
fysisk aktivitet”(5).
Handling nå er essensielt fordi vi vet fra British Columbia (6) og fra Norge at
utgiftene til helsetjenester øker mer enn inntektene. British Columbia er en
canadisk provins som i økonomi og folketall er sammenlignbar med Norge.
Målsettinga til British Columbia er å være verdensledende innen forebyggende
helsearbeid. Vi kan ikke behandle oss bort fra de økende utgiftene.
”Flere faktorer som virker sammen og forsterker hverandre tilsier dette. En
raskt aldrende befolkning, økningen i kroniske sykdommer, redusert nivå av
fysisk aktivitet, økt grad av fedme, rask økning i diabetes, fortsatt store
helseproblemer av røyking og store belastninger fra skader som kan (min
utheving) forebygges. Foruten de økte menneskelige lidelser viser
epidemiologiske studier hva disse ulike sykdommer og
belastninger/risikofaktorer påfører samfunnet av økonomiske kostnader.
Store beløp kan spares ved å redusere omfanget av problemene med noen %.
Røyking påfører bare provinsen British Columbia ca. 2,8 milliarder kr. i
direkte helseutgifter pluss 4,6 milliarder kr. i produksjonstap gjennom skader
og for tidlig død. Til sammen ca. 7,4 milliarder kr. Reduksjon i røykeandelen
fra 15 % til 12 % (Utahs nivå) ville redusert de direkte kostnader for
helsevesenet med 600 mill. kr. årlig og de indirekte kostnader med ca. 1,1
milliarder kr. En reduksjon av fedmeandelen med 10 % ville redusert de
direkte helsekostnadene med ca. 200 millioner kr ” (6).

Saltdal kommune har fått anerkjennelse for sitt arbeid med forebyggende
helsearbeid og er på en del områder sett på som en foregangskommune. Dette
må vi bygge videre på!

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget innstiller på at det opprettes ei arbeidsgruppe som skal
utarbeide en plan for det Forebyggende og helsefremmende arbeid i
kommunen. Målene forankres i den kunnskapen vi har fra forskning som
omhandler dette temaet.
Arbeidsgruppa bør bestå av ca 5 personer. Medlemmene bør være fra ulike
faggrupper som jobber med Forebyggende og helsefremmende arbeid i
kommunen, brukerrepresentant samt en politisk representant.
Planen bør inneholde konkrete anbefalinger om ressursbruken innen
Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommune i et gitt tidsperspektiv.
Det lages en fordelingsnøkkel for å tydeliggjøre hvordan de ulike etater skal
samarbeide/bidra til Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen økonomisk og med andre tjenester.

